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ÕPILASTE JA KOOLI TÖÖTAJATE VAIMSET VÕI FÜÜSILIST TURVALISUST 
OHUSTAVATE OLUKORDADE ENNETAMISE, NEILE REAGEERIMISE, 
JUHTUMITEST TEAVITAMISE, NENDE JUHTUMITE LAHENDAMISE KORD 

 

1. Maarjamaa Hariduskolleegiumis on keelatud kasutada teiste isikute suhtes vaimset ja 

füüsilist vägivalda. 

2. Õpilaste juures viibib üldkasutatavates ruumides üldjuhul vähemalt üks täiskasvanu. 

3. Vahetunni ajal lahkuvad õpilased klassist ning töötaja lukustab klassi ukse. Vajadusel jääb 

õpilane klassi ainult koos töötajaga.   

4. Töötajad on kohustatud lukustama ukse ruumist lahkumisel.  

5. Kooli territooriumil on keelatud tarbida ja levitada alkohoolseid jooke, tubakatooteid,  

narkootilisi jt illegaalseid aineid.   

6. Kooli territooriumil on keelatud omada vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavaid esemeid. 

7. töötajad on kohustatud esimesel võimalusel teavitama õpilaste agressiivsest käitumisest 

järelevalvetöötajat.  

8. Õpilased ja töötajad ei tekita koolis õpilaste ja kooli töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust 

ohustavaid olukordi (edaspidi ohtlikolukord).  

8.1. Ohtliku olukorra tekkimisel või märkamisel teavitab õpilane sellest koheselt kooli 

töötajaid.  

8.2. Töötaja võtab viivitamata tarvitusele abinõud ohtliku olukorra lahendamiseks ning 

teavitab juhtunust järelevalvetöötajat. Edasine tegevus toimub koolis kehtestatud 

dokumentide alusel. 

8.3. Ohtu märganud töötaja hindab olukorda ning sekkub ennast ja teisi ohtu seadmata 

vastavalt koolis kehtestatud korrale.  

9. Ohuolukorras katkestatakse tegevused ohuolukorra asukohas ja vajadusel liikumised kooli 

territooriumil ning tegutsetakse vastavalt hädaolukorra plaanile.  

10. Tulekahju puhul käitutakse vastavalt tulekahju korral tegutsemise plaanile.  

11. Politsei, kiirabi või päästeameti kaasab olukordade lahendamisse üldjuhul järelevalve- või 

valvespetsialist. 

12. Õpilaste ning töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavast olukorrast või juhtumist 

on koolitöötaja kohustatud teavitama järelevalve- või valvespetsialisti ja õpilasel on õigus 

teavitada lähimat koolitöötajat.  

13. Erakorralise olukorra puhul tuleb viivitamatult juhtunust teavitada valve- või järelevalve 

spetsialisti või teda asendavat töötajat ning vajadusel helistada hädaabi numbril 112.  
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14. Kõik õpilaste ning koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustanud juhtumid 

lahendatakse vastavalt koolis kehtestatud korrale ja kooskõlas õigusaktidega.   

15. Erakorraliste olukordade kohta koostavad seotud töötajad oma poolse ettekande esimesel 

võimalusel või hiljemalt järgmisel päeval.  

16. Turvalisust ohustavate olukordade lahendamine toimub järelevalve või valvespetsialisti 

eestvedamisel. 

 


