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Osalesid: Juta Asuja, Laur Leetjõe, Oliver Lekk, Marian Leomar, Jaan Nuga, Maia-Liis 
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Päevakord:
1.  Kiusamisjuhtum  ning  sellega  seonduv  -  ülevaade  kooli  poolsetest  tegevustest  ning 
edasistest protsessidest.

1. Kiusamisjuhtum

Kaks nädalat tagasi tuli välja ränk kiusamisjuhtum, kus vanema klassi õpilane ähvardas ja 
kasutas vägivalda viie kolm aastat noorema poisi vastu. Kiusaja on varasemast koolile teada 
ja  temaga  on  tegeletud  läbi  aastate.  Kasutatud  on  põhikooli-  ja  gümnaasiumiseadusest 
tulenevaid  tugi-  ja  mõjutusmeetmeid  -  lapsega  on  tegelenud  tugipersonal,  on  korraldatud 
ümarlaudu erinevate osapooltega ning sõlmitud kokkuleppeid. Korduvalt on kaasatud politsei. 
Kool  on kasutanud ka  seaduse  mõistes  kõige  rangemat  võimalikku  karistust:  eemaldanud 
õpilase  kümneks  päevaks  õppetööst.  Käesoleva  juhtumi  raames  on  algatatud 
kriminaaluurimine.  Lisameetmena  on  suurendatud  on  kaamerate  arvu  kooli  territooriumil 
algse nelja kaamera asemel nüüd 20 kaamerat.

Kristiina Välba: Konkreetse juhtumi osas on kriminaaluurimine käimas ja sellega ei saa 
kool enam midagi teha. Aga õpilane jätkab siin koolis õppimist ja nüüd on küsimus kuidas 
korraldada õppetööd ja koolielu nii, et teised ei peaks elama hirmus.

Juta Asuja: Koolil ega KOVil ei ole õigus last koolist välja visata väära käitumise puhul. 
Koostööd tehakse perega.

Kooli poolt kasutusele võetud meetmed:

 kogu kooli territoorium vahetundide ajal korrapidajaõpetajatega kaetud;
 kokkulepe lapsega - vahetunnid veedab klassis, väljuda võib seal tualeti kasutamiseks 

ning sööma minekuks.

Probleemina toodi kannatanute vanemate poolt välja, et juhtumist teada saamisel ei võetud 
kooli  poolt  koheselt  vanematega ühendust,  kool peaks rakendama tegevusjuhendid sellises 
olukorras käitumiseks.  Kool nõustus, et  tegevuskäik oli  vale,  sooviti  esialgu rohkem infot 
saada. Koolil olemas hädaolukorra plaan.

Edasised tegevused:

 kool jätkab oma meetmete rakendamist;
 kõik, kes vajavad tugimeeskonna teenuseid, seda saavad;



 juhtumiga tegeleb edasi ka KOVi lastekaitsespetsilist,  kes tegeleb kõigi osapooltega 
ning pakub sobivaid abimeetmeid kannatanutele;

 alates  järgmisest  õppeaastast  võetakse  koolis  kasutusele  KiVa  kiusamisvastane 
programm.
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