Viljandi Paalalinna Kool
Kriisiolukorra lahendamise plaan

1. Kriisiolukorra lahendamiseks moodustatud kriisigruppi kuuluvad:
Direktor
Õppealajuhataja
Huvijuht
Haldusjuht
Psühholoog
Sotsiaalpedagoog
Kooli meditsiiniõde
Vajadusel kooliväline spetsialist
Kriisiolukorras kutsub grupi kokku direktor, tema äraolekul õppealajuhataja. Kriisigruppi juhib
direktor.
2. Tähtsad numbrid
Hädaabi 112
Haridus- ja kultuurivaldkonna abilinnapea tel. 4354757
3. Kriisist teatamine
Kriisist teatatakse:
• suusõnaliselt
• ATS-i keskseadme kaudu, andes käsitsi 5 lühikest signaali
4. Kriisisituatsioonid:
• tulekahju
• surmajuhtum koolis
• raskete tagajärgedega liiklusõnnetus
• Vägivald, terror, ähvardamine – sündmused, mis on põhjustatud psüühilisest tasakaalutusest,
vihkamisest või pahatahtlikkusest ja ohustavad kaasõpilasi ning kooli töötajaid
• Äkkrünnak

5. Tegevusjuhis ja teavitamine
• direktor kutsub kokku kriisigrupi
• kriisigrupp paneb kokku vajaliku info, mida edastada õpetajatele, õpilastele, töötajatele.
• kogu personali kokkukutsumine ja juhtunust teavitamine
• direktor annab korraldused edasiseks tegutsemiseks
• õpetajad teavitavad kriisigrupilt saadud info põhjal õpilasi
• meediaga suhtleb direktor
6.Tegevuskava:
Juhtum

Õpilase tegevus

Koolitöötaja tegevus

Tulekahju

• tegutse vastavalt
tuleohutusjuhendil
e
• otsi täiskasvanu
abi
• ära muuda
kannatanu asendit
• kui oskad, alusta
esmaabi andmist

• tegutse vastavalt tuleohutusjuhendile

Õnnetused õpilase
või koolitöötajaga
(teadvuse kaotus,
kukkumine)

• vajadusel helista
112
• otsi täiskasvanu
abi
• ära muuda
kannatanu
kehaasendit
• kui oskad, alusta
esmaabi andmist

• hinda olukorda
• vajadusel helista 112
• alusta esmaabi andmist või otsi kooli
meditsiinitöötajat
• õpilase puhul informeeri klassijuhatajat
• klassijuhataja/aineõpetaja informeerib
lapsevanemat
• Informeeri direktorit, õppealajuhatajat

Rasked
vigastused/traumad
(suured
verejooksud,
luumurrud)

• helista 112
• otsi abi
täiskasvanult
• kui oskad, peata
verejooks
• luumurru puhul
ära muuda
kannatanu
kehaasendit

• helista 112
• peata verejooks
• luumurru puhul ära muuda kannatanu
kehaasendit
• õpilase puhul informeeri klassijuhatajat
•klassijuhataja/aineõpetaja/meditsiinitöö
taja informeerib lapsevanemat
• informeeri direktorit, õppealajuhatajat

Avarii (liiklusavarii,
veeavarii,
kütteavarii, ja teised
sarnased juhtumid)

• hinda olukorda
• vajadusel helista 112
• alusta esmaabi andmist või otsi kooli
meditsiinitöötajat
• informeeri haldusjuhti direktorit,
õppealajuhatajat

Märkused

Õpetajad
suunavad
õpilased
lõppenud
tunni
klassidesse
, vajadusel
saadavad
õpilased
koju
Õpetajad
suunavad
õpilased
lõppenud
tunni
klassidesse
, vajadusel
saadavad
koju
Ära kasuta
žgutti!

Õpilase surm koolis

• teavita koheselt
mõnda
täiskasvanut
• helista 112

• helista 112
• teavita direktorit või õppealajuhatajat
• kriisigrupp teavitab lapsevanemaid,
koolis olevaid õdesid-vendi, klassikaaslasi,
kooli töötajaid
• kriisigrupp organiseerib leinaabi

Koolitöötaja surm
koolis

• helista 112
• teavita mõnda
täiskasvanut

• helista 112
• teavita direktorit, õppealajuhatajat
• kriisigrupp teavitab lähedasi ja kooli
töötajaid
• kriisigrupp organiseerib leinaabi

Õpilase surm
väljaspool kooli

• teavita direktorit, õppealajuhatajat
• kriisigrupp teavitab, klassijuhatajat,
koolis olevaid õdesid-vendi, kooli
töötajaid, õpilasi
• kriisigrupp organiseerib leinaabi,

Koolitöötaja surm
väljaspool kooli
Lapsevanema surm

• teavita direktorit, õppealajuhatajat

Väljaspool kooli
ekskursioonil,
matkal, õppekäigul
toimunud
õnnetusjuhtum
Äkkrünnak

Vägivaldne õpilane

• teavita direktorit, õppealajuhatajat
• vajadusel helista
112
• kui oskad, anna
esmaabi
• teavita mõnda
täiskasvanut
• helista 112 (kui ei
saa rääkida, jäta
kõne avatuks,
lootuses, et teave
sinu asukohast ja
toimuvast jõuab
päästeametisse),
võimalusel saada
sõnum,
• säilita rahu
• võimalusel varju,
ära suhtle
ründajaga, ega
ärrita teda
• võimalusel
teavita mõnd
täiskasvanut
• teavita
täiskasvanut

• vajadusel helista 112
• alusta esmaabi andmist
• teavita telefoni teel kooli direktorit või
õppealajuhatajat
• kriisigrupp organiseerib edasise
tegutsemise
• helista 112 (kui ei saa rääkida jäta kõne
avatuks, lootuses, et teave sinu asukohast
ja toimuvast jõuab päästeametisse),
võimalusel saada sõnum
• võimalusel sulgu turvalisse ruumi
• võimalusel vii õpilased hoonest eemale
• võimalusel teavita direktorit,
õppealajuhatajat või mõnda kriisigrupi
liiget
• kriisigrupp tegutseb edasi vastavalt
kujunenud olukorrale

• püüa vägivallatsejat korrale kutsuda
• teavita klassijuhatajat
• klassijuhataja informeerib psühholoogi,
sotsiaalpedagoogi, kes tegelevad
juhtumiga

Välisriiki
minnes
uuri järele
hädaabi
telefoni
number

Õpilase kadumine

• teavita
täiskasvanut

Alkoholi ja
narkootikumide
tarvitamine

• teavita kahtlusest
klassijuhatajat

• klassijuhataja/aineõpetaja informeerib
lapsevanemat
• klassijuhataja teavitab direktorit,
õppealajuhatajat
• vajadusel helista 112
• teavita lapsevanemat
• vajadusel teavita politseid helistades
112
• teavita direktorit või õppealajuhatajat
• teavita sotsiaalpedagoogi, kes
informeerib lapsevanemaid, direktorit,
õppealajuhatajat, politseid

7. Kriisisituatsioonid
Suhted meediaga
• meediaga suhtleb vaid direktor. Tema äraolekul õppealajuhataja
• õpilase fotode avaldamiseks ja intervjuuks õpilasega annab loa lapsevanem

8. Kriis väljaspool kooli
• järgi ametite-ministeeriumide nõuandeid ja korraldusi
• direktor kutsub kokku kriisigrupi
• kriisigrupp kavandab vajalikud muudatused kooli töös
• kriisigrupp informeerib olukorrast õpetajaid ja õpilasi
Juhised õpetajale
• ole õpilastega koos, ära jäta neid üksi
• anna ainult tõest, faktipõhist informatsiooni toimunust. Ära edasta kinnitamata teateid.
• kui sul on mingil põhjusel raske juhtunust rääkida, kutsu endale appi kolleeg või kriisigrupi liige
• ole tähelepanelik riskiõpilaste suhtes. Nad vajavad kiiret individuaalset psühholoogilist abi.
• aita õpilastel taastada enesekontroll ja rahuneda
• ole oma käitumisega õpilastele eeskujuks

