
KOHTLA-JÄRVE KOOLINOORTE LOOMEMAJA TURVALISE KOOLIKESKONNA TAGAMISE KORD 

 

1. ÕPILASTE OMAVAHELISTE VAIMSET VÕI FÜÜSILIST TURVALISUST OHUSTAVATE 
JUHTUMITE LAHENDAMISE KORD: 

1.1. Õpilane teatab tema vaimset või füüsilist turvalisust ohustavast juhtumist ringi 
õpetajale. 

1.2. Ringi õpetaja kuulab ära osapoolte seletused ja püüab konflikti lahendada 
kõigepealt leppimise teel. 

1.3. Kui see ei õnnesu siis: 
a) ringi õpetaja teatab juhtumist haridusspetsialistile või direktsiooni esindajale, 

kes hakkab juhtumit edasi lahendama; 
b) ringi õpetaja või haridusspetsialist lahendab olukorra ja fikseerib juhtumi, selle 

lahendamise käigu ja tulemused ringipäeviku lisas. 
1.4. Õpilaste vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate juhtumite lahendamiseks on 

selle juhtumi konkreetsel lahendajal õigus võtta konflikti osapooltelt ja 
pealtnägijatelt suulised või kirjalikud seletused. 

1.5. Kui juhtumit ei õnnestu lahendada või on tegemist koolivägivalla tõsisema 
juhtumiga, teavitatakse sellest koheselt direktorit või tema äraolekul 
haridusspetsialisti, kes (kui juhtumit ei õnnestu lahendada ka nende poolt) 
teavitavad juhtumist Politseiprefektuuri. 

1.6. Vägivaldse õpilase suhtes rakendatakse kooli kodukorras ette nähtud 
mõjutusvahendid. 

1.7. Vägivaldset käitumist arvestatakse õpilastele hinnangu andmisel. 
1.8. Ringi õpetaja teavitab õpilase vägivaldsest käitumisest lapsevanemaid. 

 

2. LOOMEMAJA TÖÖTAJATE (ÕPETAJATE JA TEHNILISE PERSONALI) VAIMSET VÕI 
FÜÜSILIST TURVALISUST OHUSTAVATE JUHTUMITE LAHENDAMISE KORD: 

2.1. Loomemaja töötaja teatab tema vaimset või füüsilist turvalisust ohustavast 
juhtumist koheselt loomemaja direktorile. 

2.2. Juhtumis osalenud loomemaja töötaja või loomemaja direktor võtab osapoolte 
ning pealtnägijate suulised või kirjalikud seletused ja selgitab välja vägivaldse(d) 
õpilase(d). 

2.3. Kui vähegi võimalik, on soovitav lõpetada juhtum lepitamisega. 
2.4. Loomemaja direktor või juhtumis osalenud kooli töötaja fikseerib juhtumi, selle 

lahendamise käigu ja tulemused selleks ettenähtud kantseleiraamatus. 
2.5. Loomemaja töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate juhtumite 

lahendamiseks on selle juhtumi konkreetsel lahendajal õigus võtta konflikti 
osapooltelt ja pealtnägijatelt suulised või kirjalikud seletused. 

2.6. Kui juhtumit ei õnnestu lahendada või tegemist on tõsisema juhtumiga, teavitab 
loomemaja direktor juhtumist Politseiprefektuuri. 

2.7. Vägivaldse õpilase suhtes rakendatakse loomemaja kodukorras ette nähtud 
mõjutusvahendeid. 

2.8. Ringi õpetaja teavitab õpilase vägivaldsest käitumisest lapsevanemaid. 



 

3. MUUDE JUHTUMITE LAHENDAMISE KORD: 

3.1. Kui  loomemaja töötaja (pedagoogiline või tehniline personal) sooritab teo, mis 
ohustab õpilaste või teiste loomemaja töötajate vaimset või füüsilist turvalisust, siis 
loomemaja direktor: 
c) võtab osapooltelt ning juhtumi pealtnägijatelt suulised või kirjalikud seletused; 
d) selgitab välja vägivallatseja(d); 
e) korraldab võimalusel lepimise. 

3.2. Kui lepitamine ei ole võimalik, karistab direktor vägivaldset loomemaja töötajat 
distsiplinaarkorras või teavitab juhtumist Politseiprefektuuri. 

3.3. Kui loomemaja direktor sooritab teo, mis ohustab õpilase või teiste loomemaja 
töötajate vaimset või füüsilist turvalisust, siis on võimalik osapoolte lepitamine või 
on kannatanul õigus pöörduda politsei poole. 

3.4. Kui õpilaste või loomemaja töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustav 
juhtum leiab aset õhtusel ajal loomemaja üritusel, vastutab juhtumi lahendamise 
eest üritust korraldav õpetaja. 

3.5. Kui juhtumit ei õnnestu lahendada käesoleva juhtumite lahendamise korra abil, on 
üritust korraldaval ringi õpetajal õigus pöörduda abi saamiseks politseisse. 

3.6. Kõrvalised isikud (välja arvatud need isikud, kes on seotud tööülesannet täitmisega 
lapsevanemad, või kellel on kokkuleppe konkreetse õpetajaga) õppetöö ajal 
loomemajas ei viibi. 

 

4. ENAMLEVINUD JUHTUMITE LAHENDAMISE KORD: 

4.1. Kui loomemaja territooriumil viibivad alkoholi- või narkojoobes isikud, siis 
loomemaja pöördub abi saamiseks koheselt politseisse, kes rakendab vastavad 
meetmed. 

4.2. Joobetunnustega õpilasest teavitatakse kõigepealt lapsevanemaid, kes võimalusel 
viivad oma lapse koju. Kui koduga ühendust ei saa, jääb õpilane loomemaja töötaja 
jälgimise alla ning õpilasele kutsutakse politsei. Õpilasega tegeleb politsei, tehakse 
kindlaks joobeaste ning rakendatakse vastavad meetmed. 

4.3. Tundi segava või ebaõpilaslikult käituva õpilase toob ringi õpetaja tunnist 
haridusspetsialisti või direktori juurde. Õpilasega vesteldatakse. Kui olukord leiab 
lahenduse, naaseb õpilane tundi tagasi. 

4.4. Kui lahendust tuleb korduvalt otsida, kaasatakse juhtumi lahendamisse 
lapsevanem või elukohajärgne sotsiaaltöötaja. 

4.5. Õpilaste omavahelised pisitülid – solvamised lahendatakse ringi õpetaja poolt oma 
ringi sesese vestluse, analüüsi, arutelu käigus. 

4.6. Õpilaste poolt ebasündsate väljendite kasutamise korral teatatakse juhtunust ringi 
õpetajale. 

4.7. Esemete kadumisel või lõhkumisel on vastutav see, kes õppetööks mittevajaliku 
eseme loomemajja tõi. Loomemaja ei vastuta esemete ja raha eest, mis on jäetud 
järelvalveta. 



4.8. Ostu-, müügi- vahetamise tehingud on loomemajas keelatud. Tehingust 
teavitatakse vanemaid ja esemed jäävad ringi õpetaja kätte hoiule ja antakse üle 
vanematele. 

 

ÕPILASE MEELESPEA 

 

Kui sulle tehakse liiga, siis:  

1. Pöördu ringi õpetaja või kohaloleva loomemaja töötaja poole. 
2. Kui saa ei leia oma ringi õpetajat, siis pöördu haridusspetsialisti või direktori poole. 
3. Abi pakub sulle iga loomemajas viibiv täiskasvanu. 
4. Ära jää oma murega üksi. 


