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KRIISIKÄITUMISE TEGEVUSKAVA MÕNISTE KOOLIS 

 
Kriisijuhtumid Mõniste Koolis:  

- tulekahju 
- plahvatus, varingud, 
- vandalism  
- ähvardamine, pommiähvardus 
- vägivald, terror, füüsilisele ja vaimsele vägivallale õhutamine   
- liiklusõnnetus (nt koolibussiga);  
- suitsiidikatse;  
- õnnetus õpilasega;  
- lapse kadumine; 
- õpilase, õpetaja, kooli töötaja surm (õnnetus, haigus, suitsiid, mõrv); 
- olulise mõjuga sündmus mujal (aktiivne meediakajastus);  
- loodusjõudude poolt põhjustatud ootamatud olukorrad (sh elektrikatkestus) 
- narkootiliste ainete levitamine kooli territooriumil 
 
Kriisijuhtumiteks loetakse olukorrad, kus tekib oht kooli territooriumil viibivate inimeste 
elule või tervisele. 
 
Tegevusjuhis kriisisituatsiooni korral on järgmine: 

a) säilita rahu 

b) päästa  - esmalt taga nende ohutus kelle elu ei ole ohus, siis anna esmaabi.  
Ära sea ohtu iseenda elu ja tervist. 
c) otsi abi  - teavita direktorit, vajadusel päästekeskust 
Koolis olles ei ole vaja täiendavalt juhtumist teatada, kui on rakendunud 
häiresignalisatsioon. Muudel juhtudel tuleb olukorda hinnates otsustada kas on tarvis 
esmalt teavitada direktorit või ise teatada päästekeskusele toimunust (tel 112). 
d) teavita – anna juhtunu kohta info edasi direktorile (tema asetäitjale) 
Direktor kutsub vajadusel kokku kooli kriisimeeskonna. 
e) suhtle – selgita ja rahusta. 

 
Kriisijuhtumite toimumisel: 

1.) Kutsutakse kokku kriisimeeskond 
2.) Kriisimeeskond otsustab üldsuse teavitamise põhimõtted ja kriisisituatsiooniga 

seotud isikute teavitamise põhimõtted ning annab vastavad korraldused. 
3.) Kriisimeeskond otsustab professionaalse abi vajalikkuse ja selle korraldamise 

põhimõtete üle. 
4.) Meediaga suhtleb direktor. 
5.) Meediaga suhtlemine toimub peale kriisimeeskonnaga toimunu läbiarutamist. 
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Ennetustegevused Mõniste Koolis kriisisituatsioonide vältimiseks on: 

 

tegevus regulaarsus 

Õppehäirete läbiviimine igal õppeaastal 

Õppehäirete tulemustest kokkuvõtete tegemine ja info 
edastamine personalile, vajadusel õpilastele igal õppeaastal 

Ohutusjuhendite täiendamine, kaasajastamine  vastavalt vajadusele 

Ohutusnõuete täitmine pidev 

Ohutusnõuete täitmise seire pidev 

Ennetusalaste loengute läbiviimine õpilastele vastavalt võimalustele 

Esmaabikoolituse läbiviimine iga kolme aasta järel 

Lapsest lähtumine õppekasvatustöös  pidev 

Arenguvestluste läbiviimine õpilastega igal aastal 

Arenguvestlustest kokkuvõtete esitamine juhtkonnale igal aastal 

Väärtuskasvatus pidev 

 


