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1. G.Tellis tutvustas päevakorda.  

 

PÄEVAKORD: 

1) Kooli turvalisus 

Kooli direktor pr. Liina Mihkelson tegi ülevaate koolis toimunud intsidentidest, 

milledes lapsevanemad kasutasid vägivalda võõraste laste suhtes. Lisaks selgitas 

miks ta otsustas ajutiselt piirata kooli külastajate vaba liikumist koolihoones. 

Seejärel moodustas hoolekogu esimees Guido Tellis neli töögruppi ning määras 

nendele juhid.  

I grupp: kooli pidaja, gruppijuht – Tiina Kullamaa; liikmed: Liina Mihkelson, 

Vivika Nõmme, Kadi Rebban 

II grupp: õpetajad, gruppijuht Dea Proode, Ellen Prunbach, Kaja Laur, Annika 

Neiland, Erika Prave, Inna Linde, Virve Rääsk, Jelena Prits 

III grupp: lastevanemad, gruppijuht - Janno Vool, Guido Tellis, Toomas 

Nõmmiste, Epp-Eveli Velt-Sügis, Maarja Raud, Riine Urbla 

IV grupp: spetsialistid, gruppijuht - Jaan Vinkler, Kalmer Sokman, Laimute 

Juknaite, Erik Kalda, Olev Mihkelson 

Ülesandeks oli gruppidel välja mõelda ja kirja panna need asjad mis mille kaudu tõsta 

kooli turvalisust, arvestades juhtunud intsidente. 

Peale 45.minutilis tööd gruppides tehti järgnevad ettepanekud: 

Kooli pidaja:  



1) paigaldada ustele sildid “koolis omapäi liikumine keelatud, pöörduda 

esmalt turvamehe poole“ 

2) õpetajad peavad edastama turvamehele nimed kellega on kokku lepitud 

kohtumine ja keda võib lubada edasi 

3) väljastada külastajatel rinnasildid 

4) garderoob ühelt poolt lukku, et liikumine sinna ja sealt välja toimuks 

turvamehe poolsest trepist 

5) muudatused viia sisse kodukorda 

Õpetajad: 

1) muuta turvamehe laua asukohta, nii et see asetseks rohkem välisukse pool 

2) väljastada külastajatel rinnasildid 

3) vähendada turvamehe ülesandeid, mis ei ole seotud turvalisuse 

tagamisega 

4) täiendada info viimist vanemateni kodulehe, stuudiumi ja infovoldikute 

kaudu 

5) õpetajatele täiendõpet konfliktide lahendamiste kohta 

6) viia uuesti sisse klassijuhataja tund 

7) teha tegevustuba õpilastele 

Lastevanemad: 

1) muuta turvamehe laua asukohta, nii et see asetseks rohkem välisukse pool 

2) eelnev registreerimine turvamehe juures 

3) väljastada külastajatel rinnasildid 

4) korrustel viia sisse õpetajate korrapidamine 

5) muudatused viia sisse kodukorda 

Spetsialistid:  

1) eelnev registreerimine turvamehe juures 

2) muuta turvamehe laua asukohta, nii et see asetseks rohkem välisukse pool 

3) anda turvamehele volitused otsustamaks keda lubada koolihoonesse ja 

keda mitte 

4) garderoob ümber teha 

Peale arutelu tegi hoolekogu kooli juhtkonnale omapoolsed ettepanekud, turvalisuse 

suurendamiseks koolihoones: 

1. muuta turvamehe laua asukohta, nii et see asetseks rohkem välisukse pool 

2. sisse viia eelnev registreerimine turvamehe juures 

3. väljastada külastajatel rinnasildid 

4. anda turvamehele volitused otsustamaks keda lubada koolihoonesse  

Kooli direktori arvates olid need kõik teostatavad ettepanekud ja ta lubas need 

lähiajal rakendada. 
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