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Koolivägivalla menetlemise kord Viljandi Kaare Koolis

1. Klassijuhataja:

1.1. jälgib õpilaste omavahelisi suhteid klassikollektiivis; 
1.2. vajadusel viib läbi küsitlusi selgitamaks vägivallaga seotud probleeme; 
1.3. kui klassis on tõrjutud õpilasi, koostöös klassiaktiiviga ja aineõpetajatega selgitab 

välja tõrjutuse põhjused, kavandab meetmed õpilase nõustamiseks; 
1.4. viib  läbi  klassijuhatajatunde  või  muid  ühisüritusi,  mis  parandaksid 

klassikollektiivi mikrokliimat ja õpilaste omavahelisi suhteid; 
1.5. viib  läbi  klassi  lastevanemate  koosolekuid,  kus  informeerib  lastevanemaid 

õpilaste  oma  vahelistest  suhetest,  koolivägivallaprobleemidest,  küsib  nende 
arvamust; 

1.6. viib läbi  vestlusi  õpilane-lapsevanem-klassijuhataja,  kus  arutatakse ka  õpilase 
suhteid  kaasõpilastega,  vajadusel  leitakse  võimalused  õpilase  aitamiseks. 
Vajadusel  pöördub  klassijuhataja  tekkinud  probleemi  lahendamiseks 
sotsiaalpedagoogi poole.

1.7. informeerib  kooli  juhtkonda  keerukamatest  olukordadest,  et  koostöös  leida 
sobivaid lahendusi; 

1.8. jälgib õpilaste ja aineõpetajate koostööd, aitab lahendada tekkinud probleeme; 
1.9. on vägivallaohvriks langenud õpilasele toeks ja nõustajaks; 
1.10.vajadusel  suunab  õpilasi  konsultatsioonile  psühholoogi  juurde,  abistab 

psühholoogi leidmisel; 
1.11.esitab vägivallatsejad direktorile karistamiseks seadusega ettenähtud korras. 

2. Aineõpetaja:

2.2. kindlustab korra õppetunnis; 
2.3. jälgib õpilaste omavahelist suhtlemist, vägivalla ilmingute korral sekkub koheselt; 
2.4. informeerib klassijuhatajat vägivallailmingutest klassikollektiivis; 



2.5. teeb  koostööd  klassijuhatajaga  tekkinud  suhtlemisprobleemide  ja  tõrjutuse 
lahendamisel; 

2.6. on õpilastele sõbralik nõustaja, kui õpilane pöördub tema poole abi saamiseks. 

3. Korrapidajaõpetaja:

3.2. täidab vahetundide ajal korrapidajaõpetajale ettenähtud kohustusi; 
3.3. märgates  füüsilist  vägivalda,  sekkub koheselt,  selgitab välja  põhjuse  ja  süüdlase; 

informeerib juhtunust klassijuhatajat, vajadusel kooli juhtkonda; 
3.4. märgates vahetundide ajal, et teatud õpilasi kiusatakse, sekkub ja informeerib sellest 

nende õpilaste klassijuhatajat. 

4. Sotsiaalpedagoog:

4.1. Sotsiaalpedagoog  teeb  koostööd  kõigi   õpilaste,  lapsevanemate,  pedagoogide  ja 
kooli töötajatega, kellel on eelpoolnimetatud probleemidega kokkupuuteid.

4.2. Tegelemine  koolikohustuse  eirajate  ning  õpi-,  käitumis-  ja  kohanemisraskustega 
õpilastega. Tegelemine koolivägivalla ja sotsiaalse tõrjutuse probleemidega.

4.3. Koostöös kooli psühholoogiga õpilaste, lastevanemate ja õpetajate nõustamine koolis 
esinevate  sotsiaalsete  probleemide  valdkonnas  (koolivägivald,  korrarikkumised, 
õppeedukuse langus, konfliktid õpilaste ja õpilaste-õpetajate vahel).

4.4. Preventiivse töö korraldamine koostöös kooli psühholoogiga.
4.5. Koostöö lastekaitse-, sotsiaalhoolekande- ja korrakaitsesüsteemiga.

5. Koolipsühholoog:

5.1. Koostöös sotsiaalpedagoogiga koolivägivalla-vastase töö koordineerimiseks.
5.2. Õpetajate abistamine (konsulteerimine) uute käitumisviiside ja probleemilahenduste 

leidmisel, muutmaks kooli arengukeskkonda soodsamaks nii õpilaste kui ka õpetajate 
jaoks.

6. Kõik koolitöötajad:

6.1. füüsilise vägivalla korral sekkuvad koheselt; 
6.2. vajadusel kutsuvad kiirabi või politsei; 
6.3. toimetavad vägivallatsejad kas klassijuhataja või kooli juhtkonna juurde vestlusele; 
6.4. on valmis aitama õpilast, kes pöördub nende poole abi saamiseks; 
6.5. ei jäta reageerimata ühelegi koolivägivallailmingule. 



7. Kooli juhtkond

7.1. kogub infot koolivägivalla kohta koolis (koolitöötajad + õpilased) 
7.2. viib läbi küsitlusi (õpilased, vajadusel lapsevanemad) 
7.3. aitab  õpetajatel  välja  selgitada  vägivalla  põhjused  ja  süüdlased,  võtab  õpilastelt 

seletuskirjad; 
7.4. vestleb õpilastega (vägivallaohvritega, kui ka vägivallatsejatega) 
7.5. vajadusel kutsub vestlusele ka lapsevanema; 
7.6. rakendab  seadusega  ette  nähtud  meetmeid  vägivallatsejate  mõjutamiseks  või 

karistamiseks; 
7.7. arutab  koolivägivallaga  seotud  küsimusi  nõupidamistel,  vajadusel  võetakse 

probleemid arutusele töötajate koosolekul; 
7.8. korraldab  lastevanematele  loenguid  vägivallast  nii  kodus  kui  ka  koolis,  laste 

abistamisest vägivallaohvriks langemise korral; 
7.9. jälgib kooli mikrokliimat, vägivallailmingute (nii vaimse kui füüsilise) korral sekkub 

koheselt; 
7.10. suunab õpetajaid täiendkoolitusele, mis õpetaks neid lahendama koolivägivallaga 

tekkinud  eriolukordi  ja  nõustama  vägivalla  ohvriks  langenud  õpilasi  ja  nende 
vanemaid. 

8. Igal õpilasel on õigus:

6.1. pöörduda klassijuhataja, sotsiaalpedagoogo, psühholoogi või kooli juhtkonna liikme 
poole abi saamiseks, kui ta tunneb, et teda kiusatakse ja mõnitatakse; 

6.2. füüsilise  vägivalla  alla  sattumise  korral  pöörduda  abi  saamiseks  iga  koolitöötaja 
poole; 

6.3. kirjutada  kooli  direktorile  avaldus  temaga  seotud  koolivägivalla  probleemi 
uurimiseks; 

6.4. saada informatsiooni psühholoogilise nõustamise võimalustest.


