Tallinna Õismäe gümnaasiumi õpilaste ja töötajate vaimset või füüsilist turvalisust
ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende
juhtumite lahendamise kord
1. Ohuolukordade ennetamiseks, neile reageerimiseks, juhtumitest teavitamiseks ja

lahendamiseks on koolis loodud kriisikomisjon.
1.1. Õpilaste vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile

reageerimise, juhtumitest teavitamise ja nende juhtumite lahendamisega tegelevad koolis
tervisenõukogu ja õpilasesindus.
1.2. Kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile

reageerimise, juhtumitest teavitamise ja nende juhtumite lahendamisega tegeleb koolis
töökeskkonna nõukogu.
1.3. Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamise eest vastutavad kõik koolitöötajad ja õpilased.
1.4. Õpilasest, kes tarvitab või omab kooli territooriumil alkohoolset jooki, energiajooki,
tubakatooteid,

tubakatoodetele

sarnanevaid

tooteid

(nt

e-sigaret),

narkootilist

või

psühhotroopset ainet või paneb toime karistusseadustikus nimetatud kuriteokoosseisule vastava
õigusvastase teo või paneb toime karistusseadustikus või muus seaduses nimetatud
väärteokoosseisule vastava õigusvastase teo või ei täida koolikohustust tulenevalt Põhikooli ja
gümnaasiumiseadusest,

informeerib

kool

Eesti

Vabariigi

õigusaktides

sätestatud

korraslapsevanemat, politseid, alaealiste komisjoni või esitab avalduse kohtule.
1.5. Koolihoones viibivad Tallinna Õismäe Gümnaasiumi töötajad ja õpilased. Lastevanemate
(ka teiste pereliikmete) ja külaliste viibimine koolis on võimalik ainult koolitöötaja saatel.
1. klassi lapsevanemad saavad kaks nädalat septembrikuus eriloa oma lapse saatmiseks tema
klassiruumi ja garderoobi vastu tulemiseks.
1.5.1. Töötaja küsimise peale esitab õpilane oma e-õpilaspileti.
1.5.2. Õpetaja lahkub koolist tööpäeva kestel direktori või õppejuhi teadmisel ja nõusolekul.
1.5.3. Piiratud teovõimega õpilaste üle järelevalve tagamiseks võib kool kontrollida kooli
hoonesse sisenemist ja hoonest väljumist ning piirata statsionaarses õppes põhiharidust
omandava piiratud teovõimega õpilase kooli hoonest väljumist.
1.5.4. Õpilane lahkub koolist enne koolipäeva lõppu ainult klassijuhataja või aineõpetaja
teadmisel ja nõusolekul.
1.5.5. Töötajad ja õpilased riietuvad korrektselt. Koolis kantakse vahetusjalanõusid.
Spordiriietus ja -jalanõud on vaid kehalise kasvatuse tundide jaoks. Kooli pidulikel üritustel
kannavad õpilased pidulikku riietust.

1.5.6. Õpilasel on lubatud ainult õpetaja nõusolekul kasutada tunnis arvuti/nutiseadmeid
konspekteerimiseks või antud ülesande täitmiseks. Vastasel juhul on õppetunnis
mobiiltelefoni/arvuti/nutiseadme heli hääletu. Isiklikke tehnoloogilisi vahendeid hoitakse
õppetunni ajal koolikotis. Õpetajal on õigus tundi segavad esemed ajutiselt hoiule võtta. Need
tagastatakse õpilasele või lapsevanemale kokkulepitud ajal.
1.5.7. 1.-6. klassi õpilastel ei ole lubatud koolipäeva jooksul kasutada arvutit/nutiseadmeid, va
õppetöö eesmärgil ja õpetaja loal.
1.5.8. Õpilasele on keelatud kooli kaasa võtta teisi ja teda ennast ohustavaid esemeid (nt
tubakatooted, välgumihklid, tikud, terariistad).
1.5.9. Õpilane on kooli töötaja nõudmisel kohustatud loovutama enda ja teiste tervist ja
turvalisust ohustavad ning õppetööd segavad esemed.
1.5.10. Klassijuhataja teavitab keelatud eseme loovutamisest lapsevanemat. Esemed
tagastatakse lapsevanemale.
1.5.11.Vahetunni ajal õpilaste klassiruumis viibimise otsustab ja selle eest vastutab aineõpetaja.
1.5.12. Vahetunnis toimub korrapidamine vastavalt ajakavale.
1.5.13. Tundide lõppedes sulgeb õpetaja ruumi aknad, kustutab tuled, lukustab ukse.
1.5.14. Õpilaste ning kooli töötajate vaimset ning füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest
teavitab koolipere liige esimesel võimalusel klassijuhatajat või juhtkonna liiget.
Jälgimisseadmestiku kasutamise kord
1.6. Ohu väljaselgitamiseks ja tõrjumiseks või korrarikkumise kõrvaldamiseks kasutatakse

koolis toimuva jälgimiseks pilti ja/või heli salvestavat jälgimisseadmestikku.
1.6.1. Salvestist säilitatakse piiratud juurdepääsuga valvatavas ruumis.
1.6.2. Jälgimisseadmestiku kasutamisest teavitamiseks kasutatakse ruumide ustel, kus

jälgimisseadmestik on paigutatud, teabekleebist, millel on musta värviga videokaamera kujutis
või sõna «VIDEOVALVE».
1.6.3. Juurdepääsuõigus salvestisele on kooli juhtkonnal.
1.6.4. Juhtkonna liige fikseerib jälgimisseadmestiku kasutamise päevikusse igakordse

juurdepääsu salvestisele, fikseerides kuupäeva ja kellaaja ning eesmärgi, mis tingis salvestise
vaatamise vajaduse.
Väljavõte Tallinna Õismäe Gümnaasiumi kodukorrast.

