Lisa 5
Mõjutusmeetmete rakendamise kord.
1.

Õpilase suhtes võib rakendada põhikooli-ja gümnaasiumiseaduses
sätestatud tingimustel ja korras kohaldatavaid mõjutusmeetmeid.

2.

Enne mõjutusmeetmete määramist kuulatakse ära õpilase selgitused ja
põhjendatakse selgitused ja põhjendatakse õpilasele mõjutusmeetme valikut
ja selle vajadust.

3.

Lisaks põhikooli-ja gümnaasiumiseaduses loetletud meetmetele võib õpilase
suhtes rakendada üht või mitut järgmist mõjutusmeedet:
3.1 suuline laitus;
3.2 kirjalik laitus Stuudiumis;
3.3 vestlus või arenguvestlus;
3.4 käitumishinnangu alandamine;
3.5 õpilase käitumise arutamine vanemaga;
3.6 õpilase ja vanematega tema käitumise arutamine psühholoogi,
sotsiaalpedagoogi ja HEV koordineerija juures;
3.7 õpilasega tema käitumise arutamine direktori või õppealajuhataja juures;
3.8 õpilane ja tema vanem võivad olla kutsutud hoolekogusse või
õppenõukogusse õpilase käitumise arutamiseks;
3.9 õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida selleks määratud
kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused;
3.10 konfliktolukorras korraldatakse vestlus mõlemate pooltega eesmärgiga
saavutada kokkulepe edasiseks tegevuseks;
3.11 kooli jaoks kasuliku tegevuse määramine (teavitatakse vanemat
kirjalikult);
3.12 pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud
tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul (teavitatakse
vanemat kirjalikult);
3.13 ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks
üritustest ja väljasõitudest (teavitatakse vanemat kirjalikult);
3.14 ajutine õppes osalemise keeld (kuni 10 õppepäeva ulatuses ühe
poolaasta jooksul) koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul
nõutavad õpitulemused (teavitatakse vanemat kirjalikult või antakse
kätte allkirja vastu).
3.15 Koolis keelatud eseme (Lisa 11) või ohtlikku aine omamise korral
võetakse keelatud aine või eseme õpilaselt hoiule (vastavalt esemete ja
ainete äravõtmise, hoiustamise ning tagastamise korrale , Lisa 12)

4.

Keelatud eseme või aine omamisest teavitatakse politseid ja äravõetu
antakse üle vanemale või politseile vastavalt politseilt saadud korraldusele.

5.

Kakluse ja kehalise vigastuse tekitamise korral teavitatakse vanemaid ja/või
politseid, vajadusel kaasatakse kiirabi.

6.

Kaasõpilase ja koolitöötajate häirimise korral (sõim, solvang, asjade
loopimine jms käitumise korral) tehakse kindlaks tunnistajad ja teavitatakse
vanemaid, õpilasega viiakse läbi pedagoogiline vestlus.

7.

Varastamise, esemete rikkumise, kehalise vigastuste tekkimise, kiusamise
või väljapressimise korral peab kannatanu õpilane või tema vanem esitama
vastava avalduse politseile. Koolil puudub selliste juhtumite korral
menetlemise pädevus.

8.

Kui õigusorganid on koolile esitanud kirjaliku taotluse mitte tegeleda nende
poolt juba lahendatud asjaga õpilase suhtes, kool aktsepteerib seda.

Mõjutusmeetmete rakendamise otsustab direktor või tema volitatud isik, v.a ajutise
õppest osalemise keelu rakendamist, mida otsustab õppenõukogu.

