
Tilsi Põhikooli tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamise kord  

Välja töötatud 16.02.2023 -õppenõukogus ja vastu võetud  ÕN 16.02.2023,  otsus nr 1. 

1. Üldsätted  

1.1. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 58 alusel võib õpilase suhtes rakendada põhjendatud,  
asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid, eesmärgiga mõjutada õpilasi  
kooli kodukorra kohaselt käituma ja teistest lugu pidama ning turvalisust ohustavate  
olukordade ennetamiseks koolis.  

1.2. Kirjalikku tagasisidet õpilase hoolsusele ja käitumisele antakse 2 korda õppeaastas - 1.  
trimestri ja õppeaasta lõpus.  

1.3. Mõjutusmeetmeid kohaldatakse hierarhiliselt.  

2. Mõjutamise kord  

2.1. Suuline vestlus täiskasvanud koolitöötajaga, kes on juhtunuga seotud või olukorda pealt  
näinud.  

2.2. Kirjalik teade e-koolis või koolipäevikus, mis informeerib lapsevanemat ja 

klassijuhatajat.  

2.3. Klassijuhataja kaasab tugimeeskonna (kaasatakse sotsiaalpedagoog, eripedagoog,  
logopeed ja/või mänguterapeut), vastavalt olukorra iseloomule.  

2.4. Tugimeeskond või klassijuhataja informeerib juhtkonda olukorrast ja lähtuvalt vajadusest  
kaasab ta lahenduste otsimisel.  

2.5. Tugimeeskond, klassijuhataja või juhtkond kaasab lapsevanema lahenduste otsimisel  
(sõltuvalt olukorrast võib kaasamine olla nii telefonivestlus, kirjalik vestlus või käitumise  
arutamine kooli ümarlauas).  

2.6. Tugimeeskond kaasab koolivälised spetsialistid (Rajaleidja, lastekaitse, politsei, vaimse  
tervise kabineti spetsialistid jt).   

2.7. Sõltuvalt teo iseloomust ja vajadusest võib õpilase suhtes rakendada ka järgmisi  
meetmeid:  

2.7.1. Õpilaselt kirjaliku seletuse võtmine;  

2.7.2. Õppetunnist eemaldamine koos kohustusega saavutada tunni lõpuks nõutavad  
õpitulemused (õpetaja peab tagama õpilasele tunnitöö ning vastutava isiku, kes osutaks  
vajadusel abi või teostab järelevalvet);  

2.7.3. Pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud  
tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul; 
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2.7.4. Õpilase laste ja perede komisjoni esitamine;  



2.7.5. Direktori noomitus käskkirjaga;  

2.7.6. Õpilase ja lapsevanemaga õppenõukogu või hoolekogu ees käitumise arutamine;  

2.7.7. Sõltuvalt ebaväärika teo iseloomust kaasneb varaline vastutus ja materiaalse kahju  
hüvitamise kohustus;  

2.7.8. Esemete ja ainete, mis pole kooli kodukorraga kooskõlas, kooli hoiule      

võtmine; 2.8. Rakendada võib ka muid mõjutusmeetmeid PGS §58-st.  

3. Esemete ja ainete hoiule võtmine  

3.1. Koolis on õpilasele keelatud järgmised esemed ja ained:  

3.1.1. relv relvaseaduse tähenduses;  

3.1.2. lõhkeaine, pürotehniline aine ja pürotehniline toode lõhkematerjaliseaduse  
tähenduses;  

3.1.3 aine, mida kasutatakse mürgistuse või joobe tekitamiseks;  

3.1.4 aine, mis on seaduse alusel keelatud õpilase vanusest tulenevalt;  

3.1.5. muu ese või aine, mida kasutatakse õpilase või teise isiku elu või tervise ohtu  
seadmiseks või võõra asja kahjustamiseks.  

3.2. Esemete või ainete hoiule võtmisel järgitakse PGS § 58 juhiseid:  

3.2.1. põhjendatud kahtluse korral, et õpilase valduses on punktis 3.1. loetletud ja  
kodukorra kohaselt keelatud esemeid või aineid, on lubatud nende olemasolu  
kontrollimine ja äravõtmine õpilase valdusest, sealhulgas õpilase riietest ja õpilase  
kasutuses olevast suletud kapist.  

3.2.2. Mõjutusmeetme kohaldajaks võivad olla direktor ning direktori määratud isik,  
kellel on ettevalmistus mõjutusmeetme kohaldamiseks (edaspidi mõlemad kontrollija).  
Kontrollija peab olema kõrgharidusega ja teadlik meetme rakendamisega kaasneda  
võivatest ohtudest, meetme õiguslikest alustest ja kohaldamise tingimustest ning tal  
peavad olema teadmised, oskused ja sobivad isiksuseomadused meetme kohaldamiseks  
lapse huvidest lähtudes.  

3.2.3. Mõjutusmeedet võib kohaldada õpilase tahte vastaselt tingimusel, et: 
1) õpilast on eelnevalt teavitatud kontrollimise põhjusest;  

2) õpilasele on eelnevalt tehtud ettepanek võimaldada kontrolli teostamist või  
loovutada ese või aine vabatahtlikult;  
3) suuline veenmine või tugi- või muu mõjutusmeetme kasutamine ei ole  
küllaldane;  
4) kontrollimata jätmisel ei ole võimalik kõrvaldada vahetut või vahetult  
eesseisvat ohtu õpilase või teise isiku elule või tervisele või võõrale asjale ning 
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5) kontrollimiseks kasutatakse ainult vähimat vajalikku ja vältimatut viisi.  



3.2.3. Mõjutusmeedet tuleb kohaldada võimalikult delikaatselt ja tuleb kaitsta õpilase  
eneseväärikust. Kontrollija peab olema õpilasega samast soost. Kontrollija ei pea olema  
õpilasega samast soost, kui kontrollitakse õpilase esemeid ja tema kasutuses olevat  
suletud kappi. Lisaks kontrollijale peab mõjutusmeetme rakendamise juures viibima  
veel vähemalt üks koolitöötaja.  

3.2.4. Õpilase riietust võib kontrollida isik, kes ei ole õpilasega samast soost, juhul kui  
samasoolist kontrollijat ei ole võimalik kaasata ning kontrolliga viivitamine seaks ohtu  
õpilase või teise isiku elu või tervise või võõra asja.  

3.2.5. Kooli hoiule võetud esemed ja ained hoiustatakse õppealajuhataja või direktori  
kabinetis lukustatud kapis, kes tagastab need esemed ja ained õpilasele või vanemale  
pärast käitumise arutamist või annab need vajaduse korral asja või aine ohtlikkusest  
lähtudes üle politseile.  

3.2.6. Kool dokumenteerib õpilaselt eseme kooli hoiulevõtmise ja selle põhjuse ning  
õpilasele tagastamise (lisa 2). Kui tegu on läbiotsimise käigus hoiule võetud või 
ohtliku  esemega, siis koostatakse viivitamatult protokoll (lisa 1), kuhu kantakse: 1) 
protokolli koostamise aeg ja koht;  

 2) protokolli koostaja ees- ja perekonnanimi;  
 3) selle õpilase ees- ja perekonnanimi, kelle suhtes mõjutusmeedet rakendati; 4) 

hoiulevõetud või äravõetud esemete või ainete loetelu;  
5) märge õpilase esemete või tema kasutuses oleva suletud kapi kontrollimise  
kohta;  
6) märge selle kohta, kas õpilast teavitati eelnevalt kontrollimise põhjusest ja  
talle tehti ettepanek võimaldada vabatahtlikult kontrolli teostamist või  
loovutada ese või aine vabatahtlikult;  

 7) mõjutusmeetme kohaldamise põhjus;  

 8) sündmuste käigu kirjeldus;  

 9) kontrollija allkiri;  

 10) õpilase allkiri või märge allkirjastamisest keeldumise kohta.  

Kasutatud allikad  
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (04.11.2022). Riigi teataja I. Kasutatud 23.01.2023, 
https://www.riigiteataja.ee/akt/131122015015?leiaKehtiv 
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