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Pärnu
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Õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamise otsustamine

1. OTSUSE FAKTILINE ALUS
XXX on olnud jälgimise all alates kooli õppima asumisest 01.09.2018. Õpilane XXX ei suuda
järgida kokkuleppeid, muutub tihti agressiivseks ning sel ajal ei kontrolli oma käitumist. Ta
loobib asju, taob jalaga seina, ründab füüsiliselt õpetajaid, kaasõpilasi ja kõiki, kes ette juhtub,
jookseb iga ilmaga koolimajast välja. Novembris ühel päeval muutus õpilane niivõrd
agressiivseks, et kool pidi kutsuma kiirabi.
Ohtlike olukordade lahendamiseks õpilasele on abi osutanud kooli tugispetsialistid, klassiõpetaja
ja HEV-koordinaator, kes reageerivad koheselt igale XXX agressiivse käitumise juhtumile. Kõik
kooli töötajad ja tugispetsialistid on püüdnud mõjutada õpilast käituma kooli kodukorra kohaselt
ja lugu pidama kaasõpilastest ning õpetajatest.
Samuti on kaasatud erinevaid osapooli, on toimunud ümarlaud Pärnu Rajaleidja esindajatega,
Pärnu Linnavalitsuse esindajatega, kuid muudatusi käitumises ei ole olnud. Vanemate reaktsioon
olukorrale on üldjuhul negatiivne.
Käesoleval nädalal on XXX käitumine muutunud eriti agressiivseks õpetaja ja teiste õpilaste
suhtes klassis. Väljavõte klassiõpetaja viimasest sissekandest e-kooli:
Tund algas protestimisega ja tunnitööst keeldumisega. Kui selgitasin talle, et täna teeme väikse
näidendi, siis oli nõus pingutama. Näidendis osales kenasti, oli nõus olema päkapikk Pikapäkk.
Õppisime matemaatikas risttahukat. Oli pisut äkiline, aga siiski tegi oma asjad ära.
Kui tulin klassi, nägin, et XXX mängib telefoniga. Kuna meil on reegel, et koolis me telefoniga
ei mängi, siis palusin teda, et ta paneks telefoni kotti ja läheksime vahetundi mängima. XXX
teatas, et teised võivad ja tema võib ka. Selgitasin veel kord reegleid ja meenutasin hiljuti
juhtunud lugu klassikaaslasega. Palusin, et ta räägiks vaiksemalt ja meenutasin, mis plaanid meil
on. Lootsin, et ta kuuleb ja loobub oma tegevusest. Kuna XXX mängis edasi, siis ulatasin oma
käe ja palusin tema telefoni või et ta paneks telefoni kotti. XXX üritas mind lüüa ja viskas mind
laual olnud paberist kuubiga. Lõi ka telefoni vastu lauda. Selle peale ehmatas ka ise ära ja hakkas
laudu ja toole ümber lükkama rünnates mind uuesti. XXX, kes viibis klassis oma kohal, tahtis
minna klassist välja. Kui ta möödus XXX, siis lõi ka XXX vastu kätt ja jätkas tooli ja laua
lükkamist minu suunas karjudes, et tal on ükskõik. Peale ema helistamist, haaras XXX koolikoti,
jooksis garderoobi ning sealt juba tänavale.

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 1.VE klassi õpilasele XXX mõjutusmeetmena ajutist õppes osalemise keeldu alates
06.12.2018 kuni 12.12.2018.
3. OTSUSE TÄITMISE TÄHTAEG JA VASTUTAJA
1. Otsus täitmise tähtaeg: 06.12.2018
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.
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