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PGS  §44 nõuab, et kool tagaks laste 
vaimse ja füüsilise turvalisuse. 

• Lastekaitse seadus paneb aga kõigile lastega 
tegelevatele spetsialistidele veelgi keerulisema 
ülesande – kaitsta ka laste turvatunnet, mis on 
sootuks hapram 

 

• KUIDAS? 

• 3 põhimõtet, millest ei tohi taganeda 



1. Igasugune vägivald on taunitav, 
olgu see suunatud õpetaja, õpilase 

või kellegi teise vastu 

• Vägivald - jõu või võimu vahendatud või 
otsene kasutamine inimese või grupi või 
kogukonna suhtes, mis tekitab otseselt või 
loob tingimused vigastuste, surma, 
psühholoogilise kahju, ebasoodsate 
tingimuste või puuduse tekkimiseks (WHO) 



2. Vägivallajuhtumi nägijal on 
kohustus sekkuda 

• Vajadusel tuleb sekkuda ka füüsiliselt 

– Kui sekkumine on ohtlik, tuleb teha kõik võimalik 
kahju vähendamiseks ning kutsuda appi teine 
täiskasvanu või helistada politseisse 

• Füüsiline sekkumine, mille eesmärgiks on 
karistamine või valu tekitamine, on vägivald 

– Tegevusetus abivajavat last nähes või lapse abita 
jätmine on ka vägivald 

 



3. Igal inimesel on õigus ennast või 
teisi kaitsta.  

• Kaitsmine ei tohi ulatuda kaugemale ohu 
tõrjumisest 

 

 

 

 

 

• KUIDAS SEDA KORRALDADA? 



Õpilaste üle peab olema korraldatud 
järelevalve kogu õppepäeva vältel 

• Järelevalve eesmärk on lapse enda või teiste 
laste käitumisest tingitud ohtude tuvastamine 

• Järelevalve peab olema korraldatud viisil, mis 
ei riiva põhjendamatult laste privaatsust, kuid 
tagab järelvalve eesmärgi täitmise 

 



1. Igaühe õigused ja kohustused on 
selged  

 
• Koolijuht vastutab, et koolis oleksid 

konkreetsed reeglid, mis tagavad turvalisuse 
nii õpetajatele, õpilastele kui kõigile teistele 
koolis viibijatele. 

• Koolijuht on peavastutaja turvalise 
õppekeskkonna loomisel. 

• Tööülesanded peavad olema selgelt jagatud 

 



Õpetaja  
• Vastutab õppeprotsessi professionaalse 

läbiviimise ning toetava ja turvalise 
kasvukeskkonna kujundamise eest koolis 

•  Õpetaja kujundab õppekeskkonna, valib 
metoodika ja tempo ning õpilase jaoks sobiva 
raskusastme 
– Igapäevaste kergemate konfliktide ja arusaamatuste 

lahendamist juhib õpetaja ise 

• Õpetaja lepib lapsevanemaga kokku, millisel viisil 
reageeritakse lapse võimalikule sobimatule 
käitumisele ning millal ja kuidas selle kohta 
omavahel teavet jagatakse 
 



Lapsevanem  

• Vastutab lapse kasvatamise ja väärtushinnangute 
kujundamise eest 

• Lapsevanemal on õigus oodata, et laps on koolis 
hoitud ja kaitstud ning et õppetöö on heal 
tasemel 

•  Lapsevanemal tuleb arvestada, et tema ja tema 
lapse õigused ja vabadused on piiratud teiste 
inimeste õiguste ja vabadustega 

•  Lapsevanemal on kohustus teha kooliga avatud ja 
sõbralikku koostööd ning õigus olla samal viisil 
koheldud kooli poolt 



Kooli pidaja  

• Vastutab, et koolile oleksid tagatud vajalikud 
ressursid ja võimalused turvalisuse tagamiseks  

• Aluseks võetakse ühiselt koostatud kooli 
arengukava, kodukord, hädaolukorra 
lahendamise plaan ja õppekava 

• Kooli pidaja peab kontrollima, kas koolijuht on 
koolielu kõigi füüsilist ja psüühilist turvalisust 
tagaval viisil korraldanud, ning vajadusel 
sekkuma    

 



Riigil 

• On vastutus tagada toimiv ning koolidele 
piisavalt tuge pakkuv seadusandlus ning 
vajadusel ka järelevalve, mis võimaldab lapse 
arengus osalejatel võtta selge vastutus 
kutseeetika järgimise ning areneva isiksuse 
igakülgse kaitsmise eest 

 



• Nii lihtne see ongi! 

•Tegelikkus aga palju 
keerukam! 


