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Tallinna Südalinna Kooli õpilaste ja töötajate vaimset või füüsilist
turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, juhtumist
teavitamise ja nende lahendamise kord
Alus: Põhikooli ja gümnaasiumi seadus § 44, 45; Turvaseadus § 11; Isikuandmete kaitse
seadus § 20 lõiked 1, 2 ning § 25 lõige 2.
1. Turvalisust ohustavatest juhtumitest teavitamise ja nende juhtumite lahendamise
kord
1.1. Kõigil Kooli töötajatel, kes omavad teavet Kooli õpilaste või personali vaimset või
füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest ja internetis levivatest ähvardustest, on kohustus
teavitada sellest kooli juhtkonna liikmeid, kes korraldavad infovahetamise kooli ja kodu
vahel, kaasates vajadusel muid turvalisusega tegelevaid isikuid ja / või organisatsioone.
1.2. Kooli töötajal on õigus nõuda kirjalikku seletust talle teadaoleva süü- või väärteo kohta.
1.3. Seletuskirja kantakse vähemalt alljärgnev: süü- või väärteo toimepanemise aeg ja
kirjeldus, seletuskirja koostamise kuupäev, seletuskirja kirjutaja nimi ja allkiri.
1.4. Kui Kooli direktor leiab, et isikut, kes pani toime teo, ei saa mõjutada pedagoogilise
vestluse kaudu, teeb ta vastava esildise ning saadab selle alaealise elukohajärgsele alaealiste
komisjonile koos taotlusega kohaldada alaealise mõjutusvahendite seaduses ettenähtud
mõjutusvahendeid. Enne alaealiste komisjoni pöördumist tuleb õpilasele ja tema seaduslikule
esindajale selgitada teo olemust ja alust. Julma vägivalla puhul kutsutakse kooli nii politsei
kui ka lapsevanem.
1.5. Kui Kooli territooriumil viibivad alkoholi- või narkojoobes või suitsetavad isikud, siis
tuleb koheselt pöörduda politsei esindaja (sh munitsipaalpolitsei) poole, kes rakendavad
meetmeid vastavalt Politseiseadusele ja Tubakaseadusele.

2. Vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamine
2.1. Ruumide ja territooriumi kasutamine korraldatakse võimaluse piires selliselt, et see aitaks
ennetada õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustava olukorra
tekkimist.
2.2. Õpilasi ei jäeta järelvalveta.
2.2.1. Tunnis korda rikkuv põhikooliõpilane saadetakse tunnitööga õppealajuhataja või
sotsiaalpedagoogi juurde, nende puudumisel juhtkonna teiste liikmete juurde (k.a direktor).
2.2.2. Tervisehäirega õpilane saadetakse vajadusel koos kaasõpilasega

kooliõe

kabinetti.
2.2.3. Vahetundides rakendatakse turvalisuse tagamiseks korrapidaja-õpetajaid ja
juhtkonna liikmeid.
2.3. Õpilase puudumisest tunniplaanijärgsest õppetööst teavitatakse klassijuhatajat, kes
korraldab vanema teavitamise vanemaga kokkulepitud sidekanali kaudu.
2.4. Õpilase õppetööst eemalejäämisest kodustel põhjustel või seoses haigusega teavitab
lapsevanem klassijuhatajat või sekretäri. Võimalusel teeb lapsevanem seda meili teel või
helistab kooli.
3. Õpilaste ja koolitöötajate turvalisuse üle järelvalve tagamiseks võib kool kontrollida
kooli hoonest või territooriumilt sisse- ja väljaliikumist
3.1. Õpilane peab lahkumiseks saama klassijuhataja (tema puudumisel juhtkonna liikme, sh
direktori) allkirjaga tõendi, mille esitab all administraatorile, mille alusel saab ta kätte
garderoobist oma riided ja lubatakse lahkuda.

3.2. Kui õpilane ei saa võistlustel, üritustel või olümpiaadidel kooli esindamise eesmärgil
viibida õppetunnis, siis esitab ürituse eest vastutaja direktorile (tema puudumisel
õppealajuhatajale) taotluse õpilase päevakava muutmiseks, olles eelnevalt kooskõlastanud
selle õpilase vanemaga.
3.3. Külalised, k.a lapsevanemad omavad õigust siseneda kooli õppekorpusesse juhul, kui
selleks on hädatarvidus. Sisenemiseks võib kooli administraator küsida isikuttõendavat
dokumenti ning nõuda vahetusjalatsite olemasolu või välisjalanõude äravõtmist.
3.4. Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamise eest vastutavad kõik kooli töötajad.
3.5. Vaimset või füüsilist vägivalda märkav õpilane pöördub lähedaloleva täiskasvanu poole,
kes osutab esmast abi ja pöördub juhtumi lahendamiseks klassijuhataja, tervishoiutöötaja või
õppealajuhataja poole.
3.6. Ulatuslikuma vägivallajuhtumi korral teavitab õpilane või vanem klassijuhatajat. Juhtumi
lahendamisse kaasatakse kooli juhtkond ning neid informeeritakse koheselt tekkinud
olukorrast.
3.7. Vajadusel kaasab kooli juhtkond juhtumi lahendamisse linnaosa sotsiaaltöötaja,
lastekaitsetöötaja ja/või politsei.
3.8. Koolis toimunud ulatuslikumast vahejuhtumist (vägivald, õnnetus või muu sarnane
olukord) informeerib direktor (tema puudumisel juhtkonna liige) viivitamatult Tallinna
Haridusametit.
4. Õpilaste ja koolitöötajate turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks ning olukorrale
reageerimiseks kasutatakse koolis valve-, häire- ja jälgimisseadmestikku
4.1. Valveseadmestik käesoleva korra tähenduses on häire- või jälgimisseadmestik, mis on
ette nähtud sissetungi, muu ründe või valveobjekti ähvardava ohu avastamiseks.

4.2. Häireseadmestik koolikorra tähenduses on seadmete kogum, mis on ette nähtud isikut või
vara ähvardava ohu või isiku või vara vastu toimepandud ründe avastamiseks ja häireteate
edastamiseks.
4.3. Jälgimisseadmestik käesoleva korra tähenduses on pilti või elektroonilist signaali
edastavate ja salvestavate seadmete kogum, mis on ette nähtud territooriumi, inimese, eseme
või protsessi jälgimiseks või territooriumi, inimese või eseme asukoha või protsessi
toimumise koha kindlaksmääramiseks.
4.4. Jälgimisseadmestiku olemasolust informeeritakse peasissekäigu uksel oleva sildiga,
millel on videokaamera kujutis ning lause „MAJAS ON VIDEOVALVE“.
4.5. Jälgimisseadmestikku kasutatakse kooli sisenemise ja koolist väljumise kontrollimiseks,
kooli siseruumides ja territooriumil toimuva liikumise jälgimiseks ja vajadusel tuvastamiseks.
4.6. Salvestist säilitatakse piiratud juurdepääsuga valvatavas ruumis kaks nädalat salvestamise
päevast arvates. Salvestiste nägemise õigus on kooli direktoril, infojuhil, administraatoril ja
majandusjuhatajal.
4.7. Direktor või infojuht fikseerib igakordse juurdepääsu salvestisele, registreerides
kuupäeva ja kellaaja ning eesmärgi, mis tingis salvestise vaatamise vajaduse.
4.8. Vastavalt Isikuandmete kaitse seaduse § 20 lõigetele 1 ja 2 ning § 25 lõikele 2, ei saa kool
lubada videosalvestiste vaatamist kõrvalistel isikutel.
4.9. Jälgimisseadmestiku salvestised on ainult sisemiseks kasutamiseks. Neid väljastatakse
vaid õigusorganite kirjalikul nõudel.

