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ÕPILASTE JA KOOLITÖÖTAJATE VAIMSET VÕI FÜÜSILIST TURVALISUST 

OHUSTAVATE OLUKORDADE ENNETAMISE, JUHTUMITEST TEAVITAMISE, 

NENDE LAHENDAMISE KORD 

 

1. Vaimse või füüsilise turvalisuse  tagamine, juhtumist teavitamise ning  selle  

lahendamise kord   

1.1. Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamise eest vastutavad kõik koolitöötajad ja õpilased.  

1.2. Vaimse turvalisuse ohust teada saamisel informeeritakse kooli juhtkonda ja psühholoogi,  

kelle pädevuses on juhtumi lahendamine või selle juhtumi lahendamise edasiandmine  

väljaspool kooli olevatele isikutele või asutustele. Füüsilisest turvalisuse ohust teada saamisel  

informeeritakse haldusjuhti.  

1.3. Ruumide ja territooriumi kasutamine korraldatakse võimaluse piires selliselt, et see aitaks  

ennetada  õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustava olukorra  

tekkimist.  

1.4. Õpilasi ei jäeta järelvalveta:  

1.4.1. tunni korda rikkuv õpilane saadetakse iseseisva tööga järelvalvega ruumi;  

1.4.2. tervisehäirega õpilane saadetakse vajadusel kaasõpilase poolt kooli med. 

kabinetti;  

1.4.3. vahetundides rakendatakse turvalisuse tagamiseks korrapidajaid õpetajaid.  

1.5. Eesmärgiga ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis, võib õpilase  

suhtes rakendada põhjendatud ja asjakohaseid tugi-  ja mõjutusmeetmeid Põhikooli-  ja  

gümnaasiumiseaduses §58 sätestatud tingimustel ja korras.   

1.6. Avaliku korra häirimise, kakluse ja kehalise vigastuse tekitamise, alkoholi, tubaka või  

muu keelatud aine omamise korral teavitatakse vanemaid (ja politseid), vajadusel kaasatakse  

kooliõde või kiirabi.   

1.7. Varastamise, esemete rikkumise või väljapressimise korral  teavitab  õpilane või tema  

vanem kooli juhtkonda ja võib esitada vastava avalduse politseile.  
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2. Kooli hoonest või territooriumilt sisse- ja väljaliikumine  

2.1.  Õpilase vajadusest lahkuda koolist õppepäeva kestel  peab lapsevanem  teavitama  

eelnevalt klassijuhatajat.  

2.2.  Õpilane peab lahkumiseks saama aineõpetajalt  või klassijuhatajalt  kirjaliku loa  

õpilaspäevikusse, mille alusel lubab valvur või korrapidaja-õpetaja õpilase garderoobi.  

2.3. Vahetundide ajal kooli hoonest väljalubamine  sõltub ilmastiku tingimustest, õpilasi  

teavitatakse kooli raadio kaudu.   

2.4. Õppepäeva kestel on alaealistel kooli territooriumilt lahkumine keelatud.  

2.5. Õpetaja lahkub koolist tööpäeva kestel direktori või õppejuhtide teadmisel ja nõusolekul.  

2.6. Külaliste kooli hoonesse sisse- ja sealt väljaliikumine registreeritakse valvelauas vastavas  

raamatus.  

 

3. Jälgimisseadmestiku kasutamise kord  

3.1. Koolis kasutatakse valvekaameraid õpilaste ja koolitöötajate turvalisust ohustava olukorra  

ennetamiseks ning sellele reageerimiseks.  

3.2. Jälgimisseadmestiku kasutamisest teavitamiseks kasutatakse teabekleebist, millel on  

musta värviga videokaamera kujutis või sõna „VIDEOVALVE“.  

3.3. Kooli siseruumides on kasutusel valvekaamerad, mis asuvad garderoobis, raamatukogus,  

fuajees ja koridorides. Valvekaamerad on kasutuses ka kooli välisterritooriumil.  

3.4. Valvekaamerate otsepilti jälgib valvur. Valvekaamerate salvestusi tohivad vaadata kooli  

direktor ja tema poolt volitatud isikud. Valvekaamerate salvestuste kopeerimise, edastamise ja  

talletamise õigus andmekandjatele (DVD, mälupulk vmt) on ainult õiguskaitseorganitel.  


