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Tallinna Nõmme Põhikooli kodukord 

 

Tallinna Nõmme Põhikoolis reguleerivad õpilaste, õpetajate ja kooli töötajate 

omavahelist käitumist Eesti Vabariigi  seadused, nende alusel välja antud õigusaktid, 

kooli põhimäärus ja kodukord. Tallinna Nõmme  Põhikooli kodukord lähtub 

humaansetest eetika-, moraali- ja käitumisnormidest ning tagab kõigile töörahu ja 

turvalise õpikeskkonna. Kodukorra eiramisel rakendatakse mõjutusvahendeid.   

 

I Üldnõuded 

 

1. Tallinna Nõmme Põhikooli õpilased, õpetajad, töötajad ja külalised suhtuvad 

heasoovlikult kaasinimestesse, austavad nende vabadust ja väärikust. Vastastikune 

suhtlemine on lugupidav. Tallinna Nõmme Põhikool on kiusamisest vaba, selle 

tagamiseks rakendatakse vastavaid meetmeid, mis on käesolevas kodukorras kirjeldatud. 

 

2. Hindamise, järgmisesse klassi üleviimise ning klassikursuse kordamise alustest, 

tingimustest ja korrast teavitatakse õpilast ja tema seaduslikku esindajat kooli veebilehe 

www.nommepk.tln.edu.ee alalõigu: Õppetöö korraldus/Hindamisjuhend ja e-kooli 

õpilaspäeviku kaudu. 1.-4. klassi õpilastele on õpilaspäevik ja selle pidamine kohustuslik. 

5.-9. klassid kasutavad päevikut klassijuhataja ettepanekul.  

 



Esimese klassi õpilasele väljastatakse kooli poolt esmane elektrooniline õpilaspilet, mille 

kehtivust pikendatakse igal aastal vastava kleebisega. Õpilaspileti kaotamise korral 

väljastatakse õpilasele uus õpilaspilet, mille saab õpilane/õpilase seaduslik esindaja 

tellida läbi e-kooli (õpilase e-kool-profiil-koolikaart). 

 

3. Õppetöös osalemisest ja õpilasele antud jooksvatest ja kokkuvõtvatest 

hinnetest/hinnangutest teavitatakse õpilast ning tema seaduslikku esindajat järgmiselt: 

- läbi e-kooli päeviku (pidevalt); 

- hinnetelehe kaudu (vajadusel); 

- tunnistuse kaudu (trimestri lõpus elektrooniliselt/vajadusel paberkandjal ja õppeaasta 

lõpus paberkandjal). 

 

4. Õpilasel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta kooli rajatisi, ruume, 

raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid vastavalt päevakavale ja 

kokkuleppel kooli administratsiooniga andes oma soovidest teada piisava etteteatamisega 

(täpsustada, vähemalt eelmisel õppepäeval). Kooli ruume ja vara, sh. digivahendeid 

kasutatakse heaperemehelikult. Kasutaja poolt süüliselt koolile tekitatud varalise kahju 

hüvitab õpilane või tema vanem (esindaja) õigusaktidega sätestatud alusel ja korras. 

 

5. Õpilane vastutab tema kasutusse antud õppevahendite eest. Materiaalse vastutuse võtab 

ja vahendi üleandmise akti allkirjastab lapsevanem. Raamatute, õpikute, digivahendite ja 

muude õppevahendite tahtlik lõhkumine ning rikkumine on käsitletav varalise kahju 

tekitamisena ning need tuleb asendada uutega või kompenseerida rahaliselt. 

Laenutatavad ja tagastatavad õpikud tuleb katta täiendavate kaitsekaantega iga uue 

kasutaja poolt. 

 

6. Õpilane ei kasuta koolis omavoliliselt salvestavat tehnikat ja ei filmi, ei lindista ega 

pildista kaasinimesi nende loata. Mobiiltelefoni kasutamise tunnis otsustab õpetaja. 

Jälgimisseadmestikku koolihoones ei kasutata. Rataste õueparklat jälgitakse lokaalse 

turvakaameraga, salvestatakse perioodiliselt (1 nädala jooksul) ja seejärel salvestus 



kustutatakse.  Ajutised korrad erisündmuste filmimiseks ja salvestamiseks lepitakse 

kokku eraldi. 

 

7. Vastavalt PGS §44 on õpilasele keelatud järgmised esemed ja ained: relv relvaseaduse 

tähenduses, lõhkeaine, pürotehniline aine ja pürotehniline toode lõhke materjali seaduse 

tähenduses, aine, mida kasutatakse mürgistuse või joobe tekitamiseks, aine, mis on 

seaduse alusel keelatud õpilase vanusest tulenevalt, muu ese või aine, mida kasutatakse 

õpilase või teise isiku elu või tervise ohtu seadmiseks või võõra asja kahjustamiseks. 

(PGS § 44) Kui koolil tekib põhjendatud kahtlus, et õpilase valduses on nimetatud 

esemeid või aineid, võtab kool kasutusele meetmed vahetu või vahetult eesseisva ohu 

vähendamiseks või kõrvaldamiseks PGS § 44 ja § 58 sätestatud tingimustel ja korras. 

Relva, lõhkeaine või aine, mida kasutatakse narkootilise joobe tekitamiseks, kahtlusest 

teavitab kool viivitamata politseid. Õpilane vastutab koolis kaasas olevate oma isiklike 

asjade, raha ja väärisesemete eest.  

 

8.  Õpilane ei suitseta, ei tarvita muid tubakatooteid, alkoholi ja narkootilisi aineid kooli 

hoones, kooli territooriumil ega ka muudel üritustel, ekskursioonidel ja huvikäikudel 

väljaspool kooli.  

 

9. Koolis hinnatakse käitumist üldjuhul käitumishindega "eeskujulik", "hea" või 

"rahuldav". Käitumise hindamismudel on hindamisjuhendis. Käitumishindega 

«mitterahuldav» hinnatakse õpilast, kes on olulises mahus rikkunud kooli kodukorda. 

 

10. Kool rakendab abinõud vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamiseks, tehes koostööd 

lastevanemate (eestkostjate, hooldajate), kooli pidaja ning vajadusel politsei ning teiste 

ametiasutuste ja ekspertidega. Kool osaleb projektis Kiusamisvaba Kool. Probleemide 

esmane lahendaja on aine- ja/või klassiõpetaja. Juhtumite selgitamiseks võetakse kõigi 

osapoolte seletused, kutsutakse kokku ümarlaudu ja leitakse kõigile osapooltele 

arusaadav lahendus. Kiusamisvaba kooli juhtumite lahendamise põhimõtted on kirjas VI 

jao punktis 36. Õpilaste ning kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest 

juhtumitest teavitamine ning nende juhtumite lahendamine toimub vastavalt kehtivatele 



seadustele. Eriolukordade puhuks on koostatud eritegutsemise plaanid sh. „Hädaolukorra 

plaan“, „Covid-19 tõkestamise plaan“, milledele vastavalt toimitakse eriolukorrast 

tulenevalt vajadusel. 

 

II Päevakava ja õppetund  

 

11. Koolimaja avatakse õppepäevadel kell 7.50 ja suletakse kell 15.40. Õppetöö ja 

huvitegevus toimuvad vastavalt tunniplaanile ja päevakavale. Õpilasele ja statsionaarses 

õppes õppiva õpilase vanemale tehakse õpilasele kohalduv osa kooli päevakavast  

teatavaks läbi e-kooli vestluskanali klassijuhatajate klassilistide vahendusel.  

 

Õpilaste ja koolitöötajate turvalisuse ning piiratud teovõimega õpilaste üle järelevalve 

tagamiseks kontrollib kool kooli hoonest või territooriumilt sisse- ja väljaliikumist ning 

piirab statsionaarses õppes põhiharidust omandava piiratud teovõimega õpilase kooli 

hoonest või territooriumilt väljaliikumist kooli uste lukustamisega. Kooli uksed on 

õppepäeva jooksul seestpoolt avatavad, kuid väljast suletud. Ilma loata koolihoonest 

koolipäeva vältel lahkunud õpilaste julgeoleku ja tervise eest kool ei vastuta. 

 

12. Õppetöö algab kell 8.20. Õpilane asetab välisriided ja -jalatsid selleks ettenähtud 

garderoobi kohale, hoiab garderoobis puhtust ning suhtub hoolivalt kaasõpilaste varasse. 

Kool teeb koostööd koolikappide operaatoriga, vahendades infomatsiooni koolikappide 

kasutamise võimaluste kohta. Kadunud asjade eest kool ei vastuta, kuid teavitab leitud 

asjadest kodulehel, facebookis ja ekoolis. Tulenevalt tervisekaitsenõuetest utiliseeritakse 

leitud esemed kooliaasta lõppedes või vastavalt vajadusele, eelnevalt kodulehe, 

Facebooki ja e-kooli sellest teavitades. 

 

13. Õppetöölt puudumine ja hilinemine fikseeritakse e-koolis. Õpilase puudumise korral 

teavitab lapsevanem või seaduslik esindaja kooli (klassijuhatajat) puudumise esimesel 

päeval e-kooli kaudu või muu kanali kaudu. Põhjuseta puudumine on kooliskäimise 

kohustuse eiramine. Õpilase puudumine ei vabasta teda õppematerjali omandamisest ega 

tunnis antud õppeülesannete tähtajalisest täitmisest. Kooli esindama (võistlused, 



konkursid vms) lubatakse vähemalt rahuldava käitumise ja õppeedukusega õpilasi. 

Puudumine kooskõlastatakse klassijuhataja ja aineõpetajatega. Võistlustel ja 

konkurssidel osalemise ja muudel põhjustel (tervis) ajal toimunud kodutööde ja 

hindeliste ülesannete järele tegemine/-vastamine või nendest vabastamine lepitakse 

enne kokku aineõpetaja või klassijuhatajaga.  

 

14.  Vastavalt päevakavale heliseb koolikell. Tundi alustab ja lõpetab õpetaja. Õppetunni 

pikkus on kuni 45 minutit. Vahetunni pikkus on 5-15 minutit, söögiaja pikkus on 

vähemalt 15 minutit. Vahetunnil on hea ilma korral lubatud viibida kooli hoovis, kus 

kehtivad kooli üldised reeglid. Õpilastel peavad olema kaasas tunniks vajalikud 

õppevahendid ja õpilaspäevik. Täitmata kodustest ülesannetest või nende  täitmata 

jätmise põhjustest teavitab õpilane õpetajat viivitamatult. 1.- 4. klass märgib kodused 

ülesanded ja tegevused õpilaspäevikusse, 5.- 9. klass on kohustatud märkima ülesse tunni 

lõpus kodused ülesanded ja tegevused. 

 

15. Tunnis töötab õpilane aktiivselt kaasa, täidab õpetaja korraldusi ja ei sega kaasõpilasi, 

mobiiltelefoni režiim on hääletu. 

 

16. Toitlustamine toimub klassile määratud söögiajal söökla töötaja loal. Söögikord 

registreeritakse elektroonilise õpilaspiletiga, mis annab nii toitlustajale kui ka koolile 

infot sööjate koguarvu kohta. Õpilane järgib sööklas kultuurse käitumise reegleid. Pärast 

söömist korrastab õpilane oma koha ja viib kasutatud nõud selleks ettenähtud kohta. 

Sööklast väljudes ei võta õpilane kaasa toiduaineid (näiteks puuvilju, leiba jne.) Enne 

sööklasse minekut tuleb pesta käed seebi ja veega. Tormlemine, tõuklemine ja karjumine 

kõikjal koolihoones on keelatud. Rattaga koolis käivad õpilased täidavad liikluseeskirja 

ja pargivad oma rattad korrektselt ette nähtud hoidlatesse. 

 

17. Õpilane on aus oma töösse suhtumises – maha kirjutamine, spikerdamine, võltsimine, 

plagieerimine, kokkumäng, dubleerimine, keelatud materjalide/vahendite kasutamine, 

teise õpilase häirimine ebasobiva käitumisega või muul moel 

kontrolltöö/arvestustöö/eksami toimumise ajal  ja valetamine pole lubatud.  



 

18. Õpilasel on võimalik valida ja osaleda vastavalt huvidele spordi ja huviringide töös. 

Õpilane siseneb võimlasse või ringitöö ruumi koos juhendajaga, teistes kooli ruumides 

õpilane ilma juhendaja loata ei viibi. Õpilane täidab huvitöö ajal juhendaja korraldusi ja 

vastutab tema käsutusse antud kooli vara säilimise eest. Pärast huvitöö lõppu lahkub 

õpilane koolimajast. 

 

19.  Distantsõppe õiguslik korraldus tuleneb põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (edaspidi 

PGS) § 24 lõikest 5, mille kohaselt juhendatud õpe on kooli määratud viisil toimuv õpe, 

mida võib korraldada e-õppena. Distantsõpet rakendatakse vastavalt vajadusel ja ainult 

korralduste alusel (nt Terviseamet, Vabariigi valitsus, Linnavalitsus). Distantsõppe 

periood lepitakse ja korraldatakse vastavalt saadud juhistele. Kehtestatud perioodil on 

kindlaks määratud algus- ja lõpukuupäev vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi 

määrusest  ning Terviseameti soovitusest. Distantsõppe õppepäevade töökava otsustab 

kooli juhtkond koostöös õpetajatega lähtudes eelnevast tunniplaanist.  Õpilastele 

võimaldatakse juhendatud õpet vastavalt vajadusele, sh otsustab õppetöö läbiviimise 

meetodid (videotund, juhendmaterjalide olemasolu e-koolis või mõnes teises õppe jaoks 

sobivas keskkonnas jmt) vastava aine õpetaja koostöös juhtkonnaga. 

 

III Riietus ja välimus 

 

20.  Nõmme Põhikoolil on koolivorm ja koolivormi müts. Koolivormi saab tellida 

vastavalt suurusele kooli kodulehelt. Koolivorm ei ole kohustuslik, kuid soovitatav.  

 

21. Õpilane, kellel ei ole koolivormi, kannab sobivat puhast riietust, mis vastab kooli 

siseruumide temperatuurile ja tervisekaitse nõuetele. Pidulikel sündmustel kannab 

õpilane pidulikku riietust, mille osad võivad olla koolivormi elemendid. Õpilase riietus 

on eakohane, mugav, siseruumide temperatuurile vastav, puhas ja korrektne. 

Spordiriideid kantakse ainult kehalise kasvatuse tunnis, treeningutel ja spordipäevadel. 

Kooliruumides ei viibita üleriietes, ega kanta peakatteid (kapuuts, müts jms). Koolis ei 



kanta sügava dekolteega, keha paljastavaid (õlapaeltega), läbipaistvaid, määrdunud ja 

kottis/lotendavaid riideid.  

22. Kooliruumides ei käida välisjalanõudes. Kasutatakse vahetusjalanõusid, mis on 

hügieenilised, mugavad, ei määri ega lõhu koolihoone põrandapindu. Sobimatud 

vahetusjalanõud on sügava või reljeefse tallamustriga saapad, spordijalanõud ja kõrge 

kontsaga kingad.  

 

IV Õpilase tunnustamine  

 

23. Õpilase tunnustamise eesmärk on õpilase motiveerimine ja innustamine süsteemsele 

enesearendamisele ja õppetöö- kasvatustegevuse tulemuslikkuse tõstmine. 

 

24. Tunnustamise vormid on: 

24.1. suuline tunnustus klassi ja kooli ees; 

24.2.. kirjalik kiitus-tunnustus õpilaspäevikus, e- kooli päevikus; 

24.3. kiitus-tunnustus direktori käskkirjaga heade õpitulemuste eest, kooli esindamise 

eest olümpiaadidel/konkurssidel/võistlustel, silmapaistva heateo eest; 

24.4. kooli tänukiri, aukiri, diplom,  kooli meened saavutuste eest olümpiaadidel, 

konkurssidel, võistlustel; 

24.5. kiituskiri klassi lõpetamisel; 

24.6. ainekiituskiri 9. klassi õpilastele väga heade õpitulemuste eest; 

24.7. kiitusega lõputunnistus.  

 

V Tugi ja mõjutusmeetmete rakendamine õpilase suhtes 

25. Eesmärgiga mõjutada õpilasi kooli kodukorra kohaselt käituma ja teistest lugu 

pidama ning ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis, võib õpilase 

suhtes rakendada põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ning 

mõjutusmeetmeid. 

26. Enne tugi- või mõjutusmeetme määramist kuulatakse ära õpilase selgitused ja 

põhjendatakse õpilasele tugi- või mõjutusmeetme valikut. Õpilasel ja p. 27 lõike 3 ja 12 



sätestatud mõjutusmeetme rakendamisel ka vanemal, võimaldatakse enne 

mõjutusmeetme rakendamist anda arvamus õpilase käitumise ja mõjutusmeetme 

rakendamise kohta. 

27. Õpilase suhtes võib rakendada kodukorras sätestatud tingimustel ja korras 

kohaldatavaid tugimeetmeid (sealhulgas arenguvestluse läbiviimine, individuaalse 

õppekava rakendamine, õpilase vastuvõtmine pikapäevarühma, kooli juures tegutsevasse 

huviringi, tugispetsialisti teenuse osutamine, käitumise tugikava koostamine) ning üht või 

mitut järgmist mõjutusmeedet, mille otsustab koolidirektor või tema poolt volitatud isik: 

1) õpilase käitumise arutamine vanemaga; 

2) õpilasega tema käitumise arutamine direktori või õppealajuhataja juures; 

3) õpilase käitumise arutamine õppenõukogus; 

4) õpilasele tugiisiku määramine; 

5) selliste esemete ja ainete kooli hoiule võtmine, mis ei ole PGS § 44 lõike 11 kohaselt 

keelatud, kuid mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga; 

6) PGS § 44 lõike 11 kohaselt keelatud esemete või ainete, nende olemasolu 

kontrollimine ja äravõtmine õpilase valdusest põhjendatud kahtluse korral, sealhulgas 

õpilase riietest ja õpilase kasutuses olevast suletud kapist, kusjuures meetme kohaldajaks 

võivad olla direktor ning direktori määratud isikud, kellel on ettevalmistus 

mõjutusmeetme kohaldamiseks (edaspidi mõlemad kontrollija). Kontrollija peab olema 

kõrgharidusega ja teadlik meetme rakendamisega kaasneda võivatest ohtudest, meetme 

õiguslikest alustest ja kohaldamise tingimustest ning tal peavad olema teadmised, 

oskused ja sobivad isiksuseomadused meetme kohaldamiseks lapse huvidest lähtudes. 

Mõjutusmeedet võib kohaldada õpilase tahte vastaselt tingimusel, et: 

6.1) õpilast on eelnevalt teavitatud kontrollimise põhjusest; 

6.2) õpilasele on eelnevalt tehtud ettepanek võimaldada kontrolli teostamist või loovutada 

ese või aine vabatahtlikult; 

6.3) suuline veenmine või käesoleva peatüki lõikes 2 esitatud tugi- või muu 

mõjutusmeetme kasutamine ei ole küllaldane; 

6.4) kontrollimata jätmisel ei ole võimalik kõrvaldada vahetut või vahetult eesseisvat 

ohtu õpilase või teise isiku elule või tervisele või võõrale asjale ning 

6.5) kontrollimiseks kasutatakse ainult vähimat vajalikku ja vältimatut viisi, mis vastab 



käesolevas peatükis esitatud tingimustele. 

7) esemete ja ainete kooli hoiule võtmine, mis on käesoleva PGS § 44 lõike 11 kohaselt 

keelatud; 

8) õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni 

lõpuks nõutavad õpitulemused; 

9) konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga saavutada kokkulepe 

edasiseks tegevuseks; 

10) kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine, mida võib kohaldada vaid õpilase või 

piiratud teovõimega õpilase puhul vanema nõusolekul; 

11) pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega 

kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul; 

12) ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja 

väljasõitudest; 

13) ajutine õppes osalemise keeld, mille otsustab õppenõukogu koos kohustusega 

saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused. 

28.  Kooli hoiule võetud esemed ja ained hoiustatakse kooli kodukorras sätestatud korras. 

Hiljemalt õpilase õppepäeva lõppedes tagastatakse talle hoiule võetud ese või aine, välja 

arvatud ese või aine, mis on keelatud PGS § 44 lõike 11 kohaselt keelatud või ohtlikud ja 

mille puhul kool: 

1) teavitab relva, lõhkeaine või aine, mida kasutatakse narkootilise joobe tekitamiseks, 

leidmisest kohe politseid ja annab need viivitamata politseile üle; 

2) tagastab käesoleva lõike punktis 1 nimetamata esemed ja ained vanemale pärast 

õpilase käitumise arutamist vanemaga või annab need vajaduse korral asja või aine 

ohtlikkusest lähtudes üle politseile. 

 

29. Käesoleva kodukorra punktide 27.6) ja 27.7) sätestatud mõjutusmeedet tuleb 

kohaldada võimalikult delikaatselt ja tuleb kaitsta õpilase eneseväärikust. Kontrollija 

peab olema õpilasega samast soost. Kontrollija ei pea olema õpilasega samast soost, kui 

kontrollitakse õpilase esemeid ja tema kasutuses olevat suletud kappi. Lisaks kontrollijale 

peab mõjutusmeetme rakendamise juures viibima veel vähemalt üks koolitöötaja. Õpilase 



riietust võib kontrollida isik, kes ei ole õpilasega samast soost, juhul kui samasoolist 

kontrollijat ei ole võimalik kaasata ning kontrolliga viivitamine seaks ohtu õpilase või 

teise isiku elu või tervise või võõra asja. 

30. Esemete ja ainete kooli hoiule võtmist, mis ei ole PGS § 44 lõike 11 kohaselt 

keelatud, kuid mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, 

dokumenteerib kool õpilaselt eseme kooli hoiule võtmise ja selle põhjuse ning õpilasele 

tagastamise.  

31. Käesoleva kodukorra punktide 27.6) ja 27.7) sätestatud mõjutusmeetmete 

rakendamise kohta koostatakse viivitamata protokoll, kuhu kantakse: 

 1) protokolli koostamise aeg ja koht; 

 2) protokolli koostaja ees- ja perekonnanimi; 

 3) selle õpilase ees- ja perekonnanimi, kelle suhtes mõjutusmeedet rakendati; 

 4) hoiule võetud või äravõetud esemete või ainete loetelu; 

 5) märge õpilase esemete või tema kasutuses oleva suletud kapi kontrollimise kohta; 

 6) märge selle kohta, kas õpilast teavitati eelnevalt kontrollimise põhjusest ja talle tehti 

ettepanek võimaldada vabatahtlikult kontrolli teostamist või loovutada ese või aine 

vabatahtlikult; 

 7) mõjutusmeetme kohaldamise põhjus; 

 8) sündmuste käigu kirjeldus; 

 9) kontrollija allkiri; 

 10) õpilase allkiri või märge allkirjastamisest keeldumise kohta. 

32. Kui õpilase koolist koju jõudmiseks on vajalik transpordi kasutamine, arvestatakse 

peatüki 2628 punktis 12 sätestatud mõjutusmeetme rakendamisel transpordi 

korraldusega. 

33.Käesoleva kodukorra punktide 27.8) ja 27.11) sätestatud mõjutusmeetmete 

rakendamise ajal tagab kool järelevalve õpilase üle ja vajaduse korral õpilase 

pedagoogilise juhendamise. 



34. Ajutist õppes osalemise keeldu koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul 

nõutavad õpitulemused võib õpilase suhtes rakendada kuni 10 õppepäeva ulatuses ühe 

poolaasta jooksul. Otsus ajutise õppes osalemise keelu kohaldamise kohta vormistatakse 

kirjalikult ja toimetatakse õpilasele või piiratud teovõimega õpilase puhul vanemale kätte 

posti teel või antakse kätte allkirja vastu. Õpilasele, kellele kohaldatakse ajutist õppes 

osalemise keeldu, koostatakse koostöös õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul 

koostöös vanemaga individuaalne õppekava, et tagada nõutavate õpitulemuste 

saavutamine. Piiratud teovõimega õpilase vanem tagab käesolevas kodukorra punktis 

nimetatud mõjutusmeetme kohaldamise ajaks järelevalve õpilase üle ning õppe 

korraldamise individuaalse õppekava kohaselt. 

35. Tugi- ja mõjutusmeetme rakendamisest teavitatakse viivitamata piiratud teovõimega 

õpilase vanemat vastavalt PGS § 58 lõige (9) läbi e-kooli või vanema meiliaadressi. 

Ajutisest keelust võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja 

väljasõitudest teatatakse piiratud teovõimega õpilase vanemat kirjalikult taasesitatavas 

vormis. 

VI Kiusamisvaba metoodika (KIVA) 

 

36.Koolis on toimiv kiusamisvaba metoodika ja töörühm, kes selle tõhususe eest 

vastutab. Kiusamisjuhtumeid lahendatakse vastavalt kokku lepitud põhimõtetele. 

Kiusamisjuhtumite lahendamise põhimõtted on:  

36.1 Lapsevanem/ aineõpetaja/ klassijuhataja märkab kiusamist ja annab info edasi KiVa 

tiimi liikmele. Aineõpetaja/ klassijuhataja täidab eeluuringu ankeedi, et veenduda 

kiusamisjuhtumi olemuses.   

36.2 Kui tegemist on kiusamisega, so tahtliku ja korduva teist inimest kahjustava 

tegevusega, asub juhtumit lahendama KiVa meeskond: 

36.3. KiVa meeskonna metoodika hulka kuulub: vestlused kannataja(te) ja tegija(te)ga, 

kokkulepete sõlmimine kannataja(te) ja tegija(te)ga, rühmavestlused tegija(te)ga, 

lapsevanema teavitamine kiusamisjuhtumist, järelvestlus kannataja(te) ja tegija(te)ga. 



36.4. KiVa meeskonnaliige vestleb kannatajaga esimesel võimalusel sama koolipäeva 

jooksul, kui kiusamisest teada saadi. Meeskonnaliige täidab ankeedi „Vestlus 

kannatajaga“. 

36.5. KiVa meeskonnaliige vestleb tegija/ tegijatega sama koolipäeva jooksul, kui 

kiusamisest teada saadi. Meeskonnaliige täidab ankeedi „Vestlus tegijaga/- tegijatega“. 

Vestlused tegijatega toimuvad esimesena individuaalselt.  

36.5. Samal päeval, kui toimus(id) vestlus(ed) tegija(te)ga, viib KiVa meeskonnaliige läbi 

ka rühmavestluse tegija(te)ga. Lepitakse kokku ühine tegevuskava olukorra muutmiseks.  

36.6. Umbkaudu nädala möödudes viib KiVa meeskonnaliige läbi järelvestluse 

kannataja(te) ja tegija(te)ga. Tehakse kindlaks, kas kiusamine lõppes või vähenes ja 

millisel määral on edasist tegutsemist vaja. 

 
 


