
KINNITATUD 
Kiltsi Põhikooli direktori 1.09.2015 

käskkirjaga nr 1  

KILTSI PÕHIKOOLI HÄDAOLUKORRA LAHENDAMISE PLAAN 
 

OLULISED KONTAKTID 
Kooli kriisimeeskond:  

1. kooli direktor Merje Leemets   52 02 921, 53 402 114  
2. õpetaja Tanel Kümnik   56 98 99 28 
3. kooli puhastusteenindaja Õie Lukošeiko 53 80 40 82  

Meeskonna liikmeid asendavad vajadusel: 
Kriisimeeskonna 
liige 

Asendajad Telefon Mobiil 

Merje Leemets 
Mari-Vivian Laht  58 093 087 
Kati Hiir  58 153 991 

 
Tanel Kümnik 

Liisu Tähe  56 999 696 
Reeva Johanson   55 164 83 

 
Õie Lukošeiko 

Hans Leemets  52 029 21 
Marje Kert  55 636 296 

 
Esmaabi andjad koolis: 
Tanel Kümnik  56 698 298 
Helis Manninen 53863087 
Marje Kert  55636296  
 
Kontaktisikud väljaspool kooli: 

110 – politsei 
112 – hädaabi  
116 111 – lasteabi 
1707 – anonüümne narko-, HIV-i ja AIDS-i nõustamistelefon 
33 72567 – Ida- ja Lääne-Virumaa kriminaalbüroo lastekaitsetalitus 
32 95 757 – Väike-Maarja valla haridusosakonna juhataja Aare Treial 
 

Hädaolukorra lahendamise üldpõhimõtted 
1. Selgita, millise hädaolukorraga on tegemist (tegutsemise põhimõtted on erinevates 

hädaolukordades erinevad). 
2. Päästa vahetus ohus olijad!  Jaga järgnevad ülesanded, kui abistajaid on rohkem!  
3. Vastavalt hädaolukorrale teavita sellest teisi, vältimaks nende ohtu sattumist. 
4. Vajadusel anna elupäästvat esmaabi. 
5. Helista  hädaabinumbril 112 või politsei numbril 110. 

 
Helistades 112 räägi: 

1. Mis on juhtunud? 
2. Kus? Täpne aadress või kooli nimi! 
3. Kas keegi on viga saanud? 
4. Oma nimi ja telefoninumber (et sulle saaks tagasi helistada) 
5. Vasta küsimustele lühidalt ja täpselt! 
6. Ära katkesta ise kõnet! 



INFO LIIKUMINE HÄDAOLUKORRAS 
 
Kooli töötajad teavitavad hädaolukorrast direktor Merje Leemets tel.52 02 921 või 53 402 
114, tema puudumisel asendab teda õpetaja Kati Hiir tel.58 153 991 või õpetaja Ene Kruve 
tel. 56 203 206, keda teavitatakse telefoni teel või isikliku kontakti kaudu. 
 
 
Kooli töötajatele edastatakse hädaolukorras vajalik info (näiteks info kooli sulgemise kohta 
pommi- või rünnakuähvarduse, epideemia või äärmuslike ilmaolude korral; info erakorralise 
infokogunemise kohta jmt) 

• koolipäeva sees kriisimeeskonna liikmete poolt isikliku kontakti või telefoni kaudu;  
• koolipäeva sees koolis mitte viibivatele töötajatele kriisimeeskonna liikmete poolt 

emaili või telefoni kaudu; 
• koolivälisel ajal kriisimeeskonna liikmete poolt emaili või telefoni kaudu. 

 
Lapsevanemate/hooldajate teavitamine kui ajakriitiline info on vaja edastada  

• ühe klassi vanematele/hooldajatele klassijuhataja või kriisimeeskonna liikmete poolt 
eKooli vestluse või märkuste kaudu : 

• ühe kooliastme vanematele/hooldajatele klassijuhataja või kriisimeeskonna liikmete 
poolt eKooli vestluse või märkuste kaudu:  

• kõigile lapsevanematele/hooldajatele kriisimeeskonna liikmete poolt eKooli vestluse 
või märkuste kaudu. 

 
 
Lapsevanemate/hooldajate teavitamine mitteajakriitilise info puhul (näiteks kiri koolimajas 
aset leidnud erakorralisest sündmusest teavitamiseks, kiri kaasõpilase surmast või matustest 
teavitamiseks jmt) klassijuhatajate kaudu emaili, eKooli või kirja teel. 
 
 
Meediaga suhtleb ainult direktor Merje Leemets või Väike-Maarja valla 
haridusosakonnajuhataja Aare Treial. 
  



JUHTUMIPÕHISED TEGEVUSPLAANID 
.  
Ohuliik  Juhtumi 

kirjeldus 
Kuidas tegutseda? Vastutaja 

I Õnnetusjuhtum 
koolis või 
väljasõidul 

1. Kerge vigastus 
 
 
 
 
 
 
2. Raske vigastus 

Avastaja: 
1. Annab vajalikku esmaabi. 
2. Täpsustab kogu õnnetusega seotud info. 
3. Informeerib juhtunust õpilase vanemaid või hooldajat. 
4. Informeerib juhtunust kooli juhtkonda ja õpilase klassijuhatajat. 
5. Vajadusel/võimalusel korraldab vigastatud õpilase transpordi koju. 
 
Avastaja/väljasõidu vastutaja: 
1. Tuvastab olukorra ja jagab tegutsemisjuhised kõikidele täiskasvanud 
saatjatele (esmaabi andmine, abi kutsumine ja informeerimine, 
tegelemine ülejäänud õpilastega). 
2. Alustab vajalikku esmaabi andmist. 
3. Helistab hädaabinumbril 112, tegutseb edasi vastavalt nende poolt 
antud juhtnööridele. 
4. Informeerib toimunust õpilase vanemaid või hooldajat, kooli 
juhtkonda ja klassijuhatajat. 
5. Jälgib, et keegi täiskasvanutest oleks pidevalt ülejäänud õpilaste 
juures. 
6. Vajadusel katkestab väljasõidu ja korraldab õpilaste transpordi kooli 
tagasi. 
7. Koolimajas toimunud tõsisest õnnetusest või  surmajuhtumist tuleb 
teavitada politseid. Politsei teavitab omakseid. 
 

Avastaja, väljasõidu vastutaja, 
õpetaja 

II Koolikiusa-
mine 
 

Kiusaja ründab 
süütut ohvrit. 
 
 
 

Avastaja: 
1.Teavitab klassijuhatajat. 
Klassijuhataja: 
1.Kogub teavet. 
2.Vestleb kiusamises kahtlustavaga individuaalselt. 

Klassijuhataja, vajadusel 
juhtkond või kriisimeeskond 



 
 
 
 

3.Otsib lahendusi ja alternatiivseid käitumismooduseid. 
4.Vestleb ohvriga. 
5. Teavitab ohvri/kiusaja vanemaid. 
6.Teavitab kooli juhtkonda. 
 

III Küberkiusa-
mine 
 

1.Ähvardavate e-
mailide, sõnumite 
saatmine. 
2.Isikliku info 
väljameelitamine 
ja selle 
levitamine. 
3.End kellegi 
teisena 
eksponeerimine. 
 

Klassijuhataja: 
1.Räägib, mida õpilane peab teadma ja tegema, kui teda on kiusatud. 
2. Häiriv kiri või sõnub tuleb alles hoida. 
3. Probleemist tuleb kohe rääkida. 
4. Võib helistada lasteabi-telefonile 116 111 või kirjutada e-posti 
aadressil info@lasteabi.ee 
5. Võib pöörduda veebikonstaabli poole (www.facebook.com, 
www.rate.ee)  
6. Teavitab kooli juhtkonda. 

Klassijuhataja, sotsiaalpeda-
goog, juhtkond 

IV Kaklemine, 
kehalise vigastuse 
tekitamine 
 

Õpilased 
kaklevad 

Täiskasvanu: 
1. Lahutab kakluse  

- annab kõigepealt suulise korralduse kaklus lõpetada;  
- kui sellele ei kuuletuta, lahutatakse kaklus füüsiliselt sekkudes 

võimalikult leebelt (ei tohi ise õpilast lüüa vms). Sekkumise üle 
otsustades tuleb hinnata, kas sekkumisel põhjustatav võimalik 
vigastus on väiksem või suurem kui need vigastused, mis 
võiksid tekkida siis, kui kaklust ei lahutata; 

kui kaklust lahutada ei õnnestu või see on sekkujale ohtlik, kutsub abi 
või teavitab politseid numbril 110 või 112. 
2. Kutsub vajadusel esmaabiandja või kiirabi. 
3. Tuvastab ja dokumenteerib vigastused. 
4. Kooli meditsiinitöötaja puudumisel kutsub  vajadusel kiirabi või 
organiseerib õpilase traumapunkti viimise vigastuste fikseerimiseks ja 
dokumenteerimiseks. 

Esimene lähedalolev 
täiskasvanu 



5. Võtab osalejatelt kirjalikud seletused. 
6. Teavitab lapsevanemaid. 
7. Informeerib juhtunust kooli juhtkonda ja õpilase klassijuhatajat. 
8. Tõsisema juhtumi puhul teavitab politseid. 
 

V Varastamine, 
eseme tahtlik 
rikkumine, 
väljapressimine 
 

On tuvastatud 
vargus või eseme 
rikkumine 

Täiskasvanu, kelle poole on pöördutud: 
1. Eraldab lapsed omavahel võimalikult objektiivsete seletuste 
saamiseks. 
2. Võtab lastelt võimalikult kiiresti kirjalikud seletused. 
3. Teavitab lapsevanemaid. 
4. Informeerib juhtunust kooli juhtkonda ja õpilase klassijuhatajat. 
5. Teavitab politseid. 
 

Isik, kelle poole on pöördutud, 
klassijuhataja 

VI Kadumine  
 

1.Õpilane on 
kadunud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Õpilane on üles 
leitud. 
 
 
 
 

Avastaja: 
1. Hindab olukorra ohtlikkust. 
2. Kogub teavet. 
3. Püüab kadunud õpilasega kontakti saada. 
4. Informeerib juhtunust vanemaid, kooli juhtkonda.  
5. Teavitab politseid numbril 110. 
Juhtkond: 
1.Kutsub kokku kriisimeeskonna. 
Kriisimeeskond: 
1.Informeerib vallavalitsust. 
2. Kogub lisateavet. 
3. Suhtleb vajadusel meediaga. 
 
Avastaja: 
1.Teavitab kõiki osapooli. 
Kriisimeeskond: 
1.Teavitab vallavalitsust. 
2.Suhtleb vajadusel meediaga. 
 

Avastaja, 
kriisimeeskond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Õpetaja, klassijuhataja, 
vajadusel juhtkond või 
kriisimeeskond 



3.Olukorra 
lahendamine 
pärast lapse 
leidmist. 

Avastaja: 
1.Arutab lapsega juhtunut. 
2. Käsitleb juhtumit koos teiste õpilastega. 

VII Liiklus-
õnnetus 

1.On toimunud 
autoavarii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.On toimunud 
bussiavarii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Sõiduk on 
süttinud või asub 
vees. 

Avastaja: 
1. Hindab olukorda. 
2. Muudab piirkonna ohutuks. 
3. Kogub ülejäänud õpilased kokku ja palub neil paigal püsida. 
4. Räägib lastega rahulikul toonil. 
5. Kui on vigastatuid, teatab sellest 112. 
6.Tagab auto liikumatuse. 
7.Tegeleb kõigepealt nendega, kelle vigastused on eluohtlikud. 
8. Annab esmaabi. 
9.Teavitab juhtkonda. 
 
Avastaja: 
1.Hindab olukorda. 
2.Muudab piirkonna ohutuks. 
3.Räägib lastega rahulikul toonil. 
4.Helistab vajadusel 112. 
5.Annab vajadusel esmaabi. 
6.Teavitab juhtkonda, lapse-vanemaid. 
Juhtkond/kriisimeeskond: 
1.Teavitab KOV. 
2.Suhtleb meediaga. 
3.Suhtleb lapsevanematega. 
 
Avastaja: 
1.Oma elu ohtu seadmata aitab kannatanud sõidukist välja. 
2. Helistab112. 
3.Annab vajadusel esmaabi. 
4.Teavitab juhtkonda, lapsevanemaid. 

Kohalolev pedagoog, juhtkond 
või kriisimeeskond 



Juhtkond/kriisimeeskond: 
1.Teavitab KOV. 
2.Suhtleb meediaga. 
3.Suhtleb lapsevanematega. 
 

VIII Veeõnnetus 1.Uppuja 
märkamine 
 
 
 
 
2.Uppuja 
päästmine 
 
 
 
3.Kaaslase 
päästmine 
jääaugust 

Avastaja: 
1. Päästma minnes ei hinda oma võimeid üle. 
2. Kutsub kedagi appi. 
3. Helistab numbril 112. 
4. Teavitab kooli juhtkonda ja klassijuhatajat. 
 
Päästja: 
1. On veendunud, et enne tema vette minekut on helistatud numbril 
112. 
2. Annab esmaabi. 
 
Avastaja: 
1.Teavitab 112. 
2.Läheb appi, kui saab päästmisega hakkama. 
3.Teavitab kooli juhtkonda ja klassijuhatajat. 
 

Esimene lähedalolev 
täiskasvanu, juhtkond või 
kriisimeeskond 

IX Raske haigus  1.Õpilasel on 
raske haigus. 
 
 
 
 
 
 
2.Koolitöötajal on 
raske haigus. 

Teada saaja: 
1.Informeerib klassijuhatajat ja juhtkonda. 
Juhtkond: 
1. Täpsustab teavet lapsevanemaga. 
2. Kokkuleppel lapsevanemaga räägib haigusest kaasõpilastele. 
3. Koostab personalile esmaabi- ja toimetulekujuhendi. 
4. Arvestab haige ja tema perekonna soove. 
 
Juhtkond: 
1. Kokkuleppel töötajaga räägib haigusest kooliperele. 
2. Arvestab haige ja tema perekonna soove. 

Juhtkond või kriisimeeskond 



X Tubaka, 
alkoholi või 
uimastite 
omamine, 
tarbimine 

1. Õpilasel on 
tubakat, alkoholi 
või muid keelatud 
aineid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Alkoholi või 
narkootilise aine 
joobekahtlus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avastaja: 
1. Võtab õpilaselt keelatud aine ära ja vormistab dokumendi, millel on 
kirjas miks, mida, millal, kus, kellelt ja kes ära võttis. 
Õpetaja ise ei tohi õpilase kotti avada, ta tohib paluda õpilasel seda 
teha. 
2. Võtab õpilaselt seletuskirja.  
3. Teavitab juhtkonda ja klassijuhatajat.  

- Alkohoolse joogi omamise puhul joobetunnuste puudumisel 
tuleb politsei teavitamine/kohalekutsumine otsustada, kuid see ei 
ole kohustuslik (omamise või valdamise eest sanktsioon puudub). 
Äravõetud alkohoolne jook antakse üle lapsevanemale/hooldajale. 

4. Teavitab tubakatoote, narkootilise või muu keelatud aine 
äravõtmisel politseid (tarbimine või mittetarbimine pole määrav, kuna 
selliste keelatud ainete omamise ja valdamise eest on seadusega ette 
nähtud sanktsioonid). Äravõetud tubakatoode või muu keelatud aine 
antakse üle politseile. 
 
Avastaja: 
1. Eraldab õpilase teistest õpilastest. 
2. Ei ähvarda politseiga jne (agressiivsus). 
3. Teavitab juhtkonda ja klassijuhatajat. 
Juhtkond/kriisimeeskond: 
1. Teavitab politseid alkoholi või muu joovastav aine joobekahtluse 
korral. 

- Joobe tuvastamine on politsei pädevuses.  Joobe tuvastamine 
alkomeetri abil koolitöötaja poolt on õigustühine, kuid võib olla  
koolipoolseks meetmeks, kui õpilane on nõus alkomeetri 
kasutamisega. Politsei saab menetluses kasutada kooli töötaja 
poolt koostatud kirjalikku väliste joobetunnuste kirjeldust. 

2. Kutsub vajadusel kooli meditsiinitöötaja abi osutama. 
3. Teavitab lapsevanemaid/hooldajaid, olenemata sellest, kas politsei 
seda teeb või mitte. Teavitamine on hea koostöö seisukohast. 

Esimene lähedalolev 
täiskasvanu, juhtkond või 
kriisimeeskond 



3. Õpilane on 
narkouimas või 
alkoholijoobes. 

Avastaja: 
1. Eraldab õpilase teistest õpilastest. 
2. Ei ähvarda politseiga jne (agressiivsus). 
3. Teavitab juhtkonda ja klassijuhatajat. 
Juhtkond/kriisimeeskond: 
1. Kutsub vajadusel kiirabi. 
2. Ei jäta õpilast üksi. 
3. Annab vajadusel esmaabi. 
4. Teavitab vanemaid. 
5. Teavitab KOV. 
6. Teavitab politseid. 
7. Vajadusel küsib nõu ja abi tel 1707. 
 

XI Plahvatus 1.Ähvarduskõne 
saamine 
 
 
2.Evakueerimine  
plahvatus-ohu 
korral 
 
3.Plahvatus-
ohtliku eseme 
leidmine 

Kõne saaja: 
1. Teatab kõnest 112. 
2. Teavitab juhtkonda. 
 
Juhtkond/kriisimeeskond: 
1. Avab ruumis aknad (kahjustused väiksemad). 
2. Korraldab ruumist evakueerimise. 
 
Avastaja: 
1. Eemaldub esemest. 
2. Annab korralduse teistele sellest eemaldumiseks. 
3. Teatab leiust  112 (ära helista lähemalt kui 50 m). 
4.Teavitab juhtkonda. 
 

Juhtkond või kriisimeeskond 

XII Suitsiidioht 1.On ilmnenud 
enesetapumõte. 

Avastaja: 
1.Teavitab juhtkonda. 
Juhtkond: 
1.Kutsub kokku kriisimeeskonna. 
Kriisimeeskond: 

Kriisimeeskond 



1. Räägib kohe noorega. 
2. Võtab ühendust lapsevanemaga. 
3. Vajadusel korraldab haiglasse suunamise. 
4.Teavitab KOV. 
 

XIII Surm 1.Kooli on 
jõudnud teade 
koolipere liikme 
surmast. 

Teate saaja: 
1.Teavitab juhtkonda. 
Juhtkond: 
1.Kutsub kokku kriisimeeskonna. 
Kriisimeeskond: 
1.Teavitab kooliperet. 
2. Korraldab mälestamise koolis. 
3. Lepib kokku koolipoolsed tegevused ja matusel osalemise perega. 
4. Korraldab vajadusel psühholoogi teenuse. 
 

Kriisimeeskond 

XIV Äkkrünnak 
(lõhkeseadeldis, 
külm-või tulirelv) 

1.Ringlevad 
kuulujutud 
äkkrünnakust. 
 
 
 
2.Ähvardus  
edastatakse 
telefoni teel. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avastaja: 
1.Teavitab juhtkonda. 
Juhtkond: 
1.Täpsustab infot. 
2. Teavitab 110. 
 
Kõne vastuvõtja: 
1.Jääb rahulikuks. 
2.Hoiab kõnelejat liinil nii kaua kui võimalik. 
3.Palub lähedalseisja abi, et teavitada politseid. 
4.Püüab teada saada, millal, kus, kuidas, mis eesmärgil rünnak toimub, 
kes on ründaja, kes helistaja. 
5.Kui ähvardaja kavatseb rünnata kohe, annab viivitamatult häire ja 
teavitab politseid. 
6. Teavitab juhtkonda. 
Juhtkond/kriisimeeskond: 
1.Korraldab varjumise või evakuatsiooni (kelder, kõrvalhoone, saal). 

Juhtkond või kriisimeeskond 



 
 
3.On antud käsk 
varjuda või 
evakueeruda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Rünnakuga 
kaasneb 
süütamine või 
plahvatus 
 
5.Ähvardus 
saadetakse kirja 
teel. 

2.Kooskõlastab evakuatsiooni või varjumise politseiprefektuuriga. 
 
Ohver: 
1.Varjub või põgeneb viivitamatult. 
2.Annab häire või teavitab neid, kes saab häire anda. 
3.Teavitab politseid.  
4.Järgib politsei korraldusi. 
Juhtkond/kriisimeeskond: 
1.Annab teada, et koolimajas on oht (5 lühikest helinat, kooliraadio 
jne). 
2.Kasutab meie-vormi (me oleme tasa jne). 
3.Valib varjumiseks ruumi ja lukustab ukse. 
4.Tõmbab kardinad ette. 
5.Jääb ootama politsei saabumist. 
6.Ei kontakteeru ründajaga. 
 
Juhtkond/kriisimeeskond: 
1.Otsustab kas turvalisem on varjuda või evakueeruda. 
2.Helistab 112. 
3.Järgib päästeameti ja politsei korraldusi 
 
Kirja saaja: 
1.Teavitab politseid. 
2.Säilitab kirja kiletaskus või salvestab selle. 
3.Teavitab juhtkonda. 
Juhtkond: 
1.Võtab ühendust politseiga. 
2.Teavitab KOV. 
 

XV Rööv 1.Lapsevanemal 
on kahtlus, et 
tema last 

Teate saaja: 
1.Teavitab juhtkonda. 
Juhtkond: 

Kriisimeeskond 



võidakse röövida. 
 
 
2.Koolis on toime 
pandud lapserööv.  

1.Palub lapsevanemal ühendust võtta KOV lastekaitsetöötajaga. 
2.Palub ühendust võtta politseiga 110. 
 
Avastaja: 
1.Võtab ühendust politseiga 110. 
2.Teavitab juhtkonda ja klassijuhatajat. 
Juhtkond: 
1.Teavitab KOV. 
2. Kutsub kokku kriisimeeskonna. 
Kriisimeeskond: 
1. Võtab ühendust lapsevanemaga. 
2. Suhtleb õpilastega. 
3. Vajadusel kaasab psühholoogi. 
 

 

 

 


