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Vaimset ja füüsilist turvalisust ohustava käitumise
teavitamise ja lahendamise kord
1. Joobetunnustega õpilasele kutsutakse politsei, tehakse kindlaks joobeaste. Edasi
tegutseb õpilasega politsei vastavalt oma õiguste ja kohustuste raames.
2. Tundi segava või ebaõpilaslikult käituva õpilase toob või saadab õpetaja tunnist ära
õppealajuhataja, sotsiaalpedagoogi või direktori juurde. Vestluse käigus analüüsitakse
tekkinud olukorda ja leitakse lahendus. Kui lahendus tuleb korduvalt otsida, siis
kutsutakse ka lapsevanem või elukohajärgne sotsiaaltöötaja appi. Lahend tuleb leida
ühiselt – kool – õpetaja – lapsevanem või hooldaja – vajadusel õpilasele või perele
toeks ka elukohajärgne sotsiaaltöötaja erivajadustel kaasatakse meditsiini poolt jne.
3. Füüsilise kontakti korral selgitatakse välja konflikti sügavus. Kergema füüsilise
kontakti korral selgub tõde ühise vestluse käigus. Osapooled lepivad

ja jäävad

järgimisele.
Tõsise füüsilise konflikti korral teavitatakse politseid ja vanemaid. Kui politsei on
konflikti üle võtnud, siis tegutseb ta vastavalt oma võimu piires.
4. Omavahelised nääklemised – solvamised lahendatakse kasvatajate ja klassijuhataja
poolt oma klassi või kasvatusrühma sisese vestluse, analüüsi, arutelu käigus.
Kiusamise kahtlusel jäävad kiusajad ja kiusatav jälgimise alla. Kiusamine toimub
varjatult ja tihti on kiusatav oma käitumisega väljakutsuv. Kiusamist analüüsitakse ja
sellega asub tööle sotsiaalpedagoog. Jälgimise alla jäävad mõlemad osapooled kõigile
töötajatele. Kiusamisega tegelemine on pikaajaline protsess.
5. Esemete ja raha kadumine. Kõik vanemad saavad sügisel või kevadel koolitööks
vajalike vahendite loetelu. Selle loetelu juures on märge, et koolitööks mittevajalike
esemete kooli toomine on tooja omal vastutusel. Eseme kadumisel või lõhkumisel on
vastutav see, kes õppetööks mittevajaliku eseme kooli tõi. Kadumise või lõhkumise
korral teeb politseile avalduse eseme omanik või lapsevanem. Õpilasel on õigus
probleemist teavitada ka kooli töötajaid, kes abistavad õpilast vastavalt oma õigustele.
Raha on soovitatud anda kasvataja või õpetaja kätte hoiule. Meil pole kauplust ja raha
ei ole vaja kooli tuua. Sellest on teavitatud ka vanemaid.
Õpilaste lahkumisel toast lukustab kasvataja toa. Uksed avab kasvataja peale õppetöö
lõppu, kui algab kasvatustöö aeg. Samas viibib ka kasvataja.
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6. Tehingud – ostud, müün ja vahetan on koolis keelatud. Need tehingud on tihti
ebaõiged tasakaaluga. Sellest tehingust teavitatakse vanemaid ja esemed jäävad
kasvataja kätte hoiule kuni selguvad õiged omanikud või antakse vanematele.
7. Omavolilise lahkumise korral koolist teavitab kasvataja kodu ja politseid lahkumisest.
Kasvataja jääb sidet pidama koduga. Kui õpilane on jõudnud koju või tulnud kooli
tagasi, teavitab kasvataja ka politseile ja võtab teate maha, lahkumise põhjus
selgitatakse koos koduga ja ühine analüüs näitab, kas lahkumise põhjus on tõene.

