PÄRNU TAMMSAARE KOOLI ÕPPENÕUKOGU
ÕPPENÕUKOGU OTSUS
Otsus on vastu võetud õppenõukogu 22.02.2018.a koosolekul, protokoll 1-4/03, lisa 1
Pärnu

22.02.2018.a nr 1-4/4

Õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamise otsustamine

1. OTSUSE FAKTILINE ALUS
XXX on olnud pideva jälgimise all alates kooli õppima asumisest 13.01.2013. Õpilasele on
järjepidevat abi osutanud kooli tugispetsialistid, õpetajad, HEV-koordinaator, kooli juhtkond. On
kaasatud erinevaid osapooli ja moodustatud võrgustikke, kuid muudatused käitumises on olnud
ajutise iseloomuga ja viimasel ajal pea olematud. Koostöösse on kaasatud Pärnu Rajaleidja,
Sindi Linnavalitsuse alaealiste komisjon, Sindi lastekaitsespetsialist, ÕNK, nii Pärnu kui ka
Sindi noorsoopolitsei, Pärnu Haigla lastepsühhiaater.
2014/2015. õppeaastal rakendati XXX ühele õpilasele keskendatud õppevormi ja koostati
individuaalne õppekava, kuid kahjuks ka nimetatud õppeviis positiivseid tulemusi ei toonud.
Õpilasele oli kooli poolt koostatud käitumise tugikava, millest vanemad väga ei hoolinud ja kinni
ei pidanud. Vanemate reaktsioon olukorrale on üldjuhul negatiivne.
Kõik kooli töötajad ja tugispetsialistid on püüdnud mõjutada õpilast käituma kooli kodukorra
kohaselt ja lugu pidama kaasõpilastest ning õpetajatest.
Käesoleval 2017/2018. õppeaastal on XXX käitumine muutunud eriti agressiivseks teiste
õpilaste suhtes koolis. Konfliktisituatsioonides kasutab endiselt füüsilist vägivalda, samuti
mängulistes olukordades, lisaks solvab kaasõpilasi ja kooli töötajaid verbaalselt, tekitab
konflikte, esitab valesüüdistusi teiste õpilaste suhtes.
21.11.2017 kutsus kool kokku suurvõrgustiku, kus osalesid kooli esindajad, politsei esindaja,
Sindi lastekaitsespetsialist, Pärnumaa Rajaleidja esindaja, ÕNK esindaja, VTK esindaja, XXX
ema ja vanaema ja milles otsustati:
1) Lapsevanemale soovitatakse pöörduda XXX psühhiaatri poole konsultatsioonile.
2) Lastekaistespetsialist paneb kinni aja K. Ranna juurde.
3) Lastekaitsespetsialist aitab otsida ja broneerida teenuseid, mida XXX on õigus saada
rehabilitatsiooniplaani alusel.
4) Alaealiste komisjoni otsusega määratakse perele MDFT (teraapia)
13.12.2017 oli tehtud kirjalik pöördumine Sindi lastekaitsespetsialisti Gerlin Kõre poole
väljendades muret selle pärast, et XXX kokkupõrked teiste õpilastega on taas sagenenud ning
palve uurida vanematelt, kas laps saab vajalikku ravi. Vastuseks tuli info, et ema XXX sõnul
käisid 11.detsembril nad XXX lastepsühhiaater Kaja Ranna vastuvõtul ning arst oli öelnud, et
ravimeid manustada vastavalt vajadusele (nt ei pea neid võtma koolivaheajal).

Järgmine suurem kohtumine toimus 07.02.2018, millest võtsid osa noorsoopolitseinik Kristel
Jürgens, Sindi lastekaitsespetsialist Gerlin Kõre, õppealajuhataja Kristina Moissejenko, ÕNK'i
koolisotsiaalnõustaja Kristina Ehvärt, klassijuhataja Anna Dmitrijeva, kutsutud oli XXX ja
XXX. Kohtumise põhjuseks XXX käitumisprobleemid ja agressiivsus teiste suhtes.
Otsustati:
1) Noorsoopolitseinik Kristel Jürgens'i soovitus rakendada koolikeeld kümneks päevaks
2) Lastekaitsespetsialist uurib VTK psühholoogilt Ülle Pikma'lt pereteraapia kohta (tema sõnul
järjekorrad MDFT teraapiasse on väga pikad)
13.02.2018 toimus koolis XXX ja 8.C klassi õpilase XXX vahel konflikt, mis lõppes XXX poolt
algatatud kaklusega, mille tagajärjeks verejooks ja XXX sõnade kohaselt ninaluu murd (olid
käinud EMO-s). Kooli direktor Riho Alliksoo saatis välja e-kooli kaudu teate XXX emale, XXX,
alljärgneva sisuga:
Ув. родители!
Администрация школы серьезно взвешивает вариант отстранения XXX от учебы на 10
дней с обязанностью усвоить за данный период учебные результаты по всем предметам,
учась по составленной индивидуальной программе обучения. Родители обеспечивают в
этот период контроль за своим ребенком и прохождение им индивидуальной программы
обучения.
Фактическое основание:
Многократные агрессивные решения проблем со стороны Вашего сына, XXX, в 2017/2018
уч.г.
Последний случай произошел сегодня, 13 февраля после 5 урока на перемене возникла
конфликтная ситуацию, которую XXX решил с применением физической силы, а не
словами. XXX ударил ученика 8 класса по носу так, что началось кровотечение, и ученик
должен был обратиться в медпункт. XXX отказался писать объяснительную, тем
самым пояснить администрации школы причину случившегося. Я, директор Таммсааре
школы Рихо Алликсоо, провел с ним беседу. Мы обговорили ситуацию, проанализировали
предыдущие случаи. Пытались найти решение проблеме с применением XXX физической
силы в решении конфликтов. В конце беседы мы договорились, что XXX напишет о
происшедшем сегодня случае дома, и вместе с Вами предложит свои варианты, как
избежать возникновения проблем и как решать их в будущем.
Дополнительно просим отметить, как Вы сможете обеспечить контроль за сыном и
прохождение им индивидуальной программы обучения, если педсовет примет решение об
отстранении XXX от учебы на 10 дней.
Законодательное основание:
1.
Закон об основном и среднем образовании PGS § 58 lg 3 p 12 ja lg 8.
https://www.riigiteataja.ee/akt/122012018003?leiaKehtiv
2.
Pärnu Tammsaare Kooli kodukord § 10 lg 4 p 7-9
http://tammsaarekool.parnu.ee/wp-content/uploads/2015/08/kodukord-2015.pdf
Viimane võrgustik toimus 14.02.2018, kus toetati kooli ettepanekut rakendada õpilasele XXX
ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpuks nõutavad
õpitulemused. Osalesid: R. Alliksoo, K. Kukk, K. Jürgens, G. Kõre, K. Ehvärt. Võrgustiku
protokoll on lisatud manusesse.
15.veebruariks direktori pöördumisele esitas perekond juhtumi kirjelduse, muus osas vastus
puudub.
2

1. OTSUSE ÕIGUSLIK ALUS
1. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 58 lõige 4, mille kohaselt õpilase suhtes
mõjutusmeetmena rakendatava õpilase ajutise õppes osalemise keelu rakendamise otsustab
õppenõukogu.
2. Haridus- ja teadusministri 23.augusti 2010.a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded
ja töökord“ § 3 punkt 3, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilase ajutise õppes osalemise
keelu rakendamise.
2. OTSUSE RESOLUTSIOON
Rakendada 7.A klassi õpilasele XXX mõjutusmeetmena ajutist õppes osalemise keeldu alates
05.03.2018 kuni 09.03.2018.
3. OTSUSE TÄITMISE TÄHTAEG JA VASTUTAJA
1. Otsus täitmise tähtaeg: 05.03.2018
2. Otsuse täitmise vastutaja: õppealajuhataja Kristina Moissejenko
4. OTSUSE TAETAVAKSTEGEMINE
Õppenõukogu otsus tehakse adressaadile teatavaks koosolekule järgneval tööpäeval e-kooli
kaudu.
5. OTSUSE JÕUSTUMINE
Õppenõukogu otsus jõustub selle teatavakstegemisega.
6. VAIDLUSTAMISVIIDE
1. Õppenõukogu otsusega mittenõustumisel, samuti õpetamist ja kasvatamist puudutavate
vaidlusküsimuste korral, on õpilasel, vanemal või õppenõukogu liikmel õigus pöörduda kooli
õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostava asutuse poole otsuse õiguspärasuse
kontrollimiseks.
2. Õppenõukogu otsusega mittenõustamise korral on kooli direktoril õigus pöörduda viie
tööpäeva jooksul arvates koosoleku toimumisest kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet
teostava asutuse poole otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks ning peatada oma käskkirjaga otsuse
täitmine kuni järelevalvet teostavalt asutuselt vastuse saamiseni.

Riho Alliksoo
Õppenõukogu esimees
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