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KINNITATUD 
07.11.2014 direktori  

käskkirjaga 10-p 
 

                MUUDETUD 
                 21.08.2015 direktori 

   käskkirjaga 35-p 
 

 
Väike-Maarja Gümnaasiumi KRIISIPLAAN 

 

Kriisiplaan on koosatud kooli tegevusvalmiduse suurendamiseks ja tööjaotuse selgitamiseks 
võimaliku kriisiolukorra puhul.  

Kooli kriisigrupp:  

Direktor Marje Eelmaa 505 3775 

Õppealajuhataja Ly Ipsberg 522 4433  

Tugiteenuste osakonna juhataja Merle Kiigemaa 528 5826  

Majandusjuhataja Ene Krünberg 527 9556 

Huvijuht  Helina Lükk 5682 2211 

Huvijuht Egne Liivalaid 5648 7949  

 Esmaabi andjad koolis:  

Tervishoiutöötaja Reelika Veelma 521 3629 

Sekretär Merike Tammus 5554 6290 

Tähtsad numbrid  

Hädaabi sh politsei 112  

Väike-Maarja valla lastekaitse  329 5762 

Lasteabi nõuandetelefon 11 6111 

Ohvriabi 327 8384  

Usaldustelefon 126 

Lääne-Virumaa Rajaleidja Keskus 5886 0707 
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Kriisiplaan  
   

Juhtum  Õpilase tegevus  Koolitöötaja tegevus  Märkused  

Tulekahju  •  Tegutse vastavalt 
tulekahjukorral 
tegutsemise plaanile 

 •  Tegutse vastavalt 
tulekahjukorral tegutsemise 
plaanile 

   

Avarii  

1.Ohvriteta  

2. Ohvritega 
(elektrikatkestus; 
veeavarii; varing; 
liiklusavarii, 
kütteavarii ja teised 
avariid)  

•  Otsi 
koolitöötaja/abi  

•  Ohvrite korral ära 
muuda kannatanu 
kehaasendit  

•  Kui oskad, alusta 
esmaabi andmist  

•  Hinda olukorda  

•  Helista 112  

•  Alusta esmaabi andmist või 
otsi esmaabi andja  

•  Informeeri direktorit, 
õppealajuhatajat või õppejuhti 
või   majandusjuhatajat  

Lõppenud  tunni 
õpetaja viib õpilased 
klassi või suunab 
õpilased vastavalt 
kriisigrupi liikme 
korraldusele  

Õnnetused õpilase 
või täiskasvanuga 
(näiteks teadvuse 
kadu/ kukkumine)  

•  Helista 112  

•  Otsi koolitöötaja 
abi  

•  Ära muuda 
kannatanu 
kehaasendit  

•  Kui oskad, alusta 
esmaabi andmist  

•  Hinda olukorda  

•  Helista 112  

•  Alusta esmaabi andmist või 
otsi esmaabi andja  

•  Õpilase puhul informeeri 
klassijuhatajat/grupijuhendajat  

•  Klassijuhataja/grupijuhendaja 
informeerib lapsevanemat  

•  Informeeri direktorit, 
õppealajuhatajat või 
kriisimeeskonna kättesaadavat 
liiget  

Lõppenud tunni 
õpetaja viib õpilased 
klassi või suunab 
vastavalt kriisigrupi 
liikme korraldusele  

Rasked vigastused 
/traumad (suured 
verejooksud, 
luumurrud)  

•  Helista 112  

•  Otsi abi  

•  Peata verejooks  

•  Ära muuda 
luumurru puhul 
kannatanu 
kehaasendit  

•  Peata verejooks  

•  Ära muuda luumurru puhul 
kannatanu kehaasendit  

•  Vajadusel helista 112  

•  Õpilase puhul informeeri 
klassijuhatajat/grupijuhendajat  

•  Klassijuhataja/grupijuhendaja 
informeerib lapsevanemat  

•  Informeeri direktorit, 
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õppealajuhatajat või õppejuhti 
või kriisimeeskonna 
kättesaadavat liiget  

   

Õpilase surm koolis  •  Helista 112  

•  Teavita mõnda 
täiskasvanut  

•  Helista 112  

•  Teavita direktorit, 
õppealajuhatajat või õppejuhti 
või  kriisimeeskonna 
kättesaadavat liiget  

•  Kriisigrupp teavitab 
lapsevanemaid, koolis olevaid 
õdesid-vendi, klassikaaslasi, 
kooli töötajaid  

•  Kriisigrupp organiseerib 
leinaabi  

•  Kriisigrupp organiseerib 
mälestussümboolika  

Algava tunni õpetaja 
viib õpilased klassi 
või suunab õpilased 
vastavalt kriisigrupi 
liikme korraldusele.  

 

  

Koolitöötaja surm 
koolis  

•  Helista 112  

•  Teavita mõnda 
täiskasvanut  

•  Helista 112  

•  Teavita direktorit, 
õppealajuhatajat või õppejuhti 
või  kriisigrupi kättesaadavat 
liiget  

•  Kriisigrupp teavitab lähedasi 
ja kooli töötajaid  

•  Kriisigrupp organiseerib 
leinaabi  

•  Kriisigrupp organiseerib 
mälestussümboolika  

Algava tunni õpetaja 
viib õpilased klassi 
või suunab vastavalt 
kriisigrupi liikme 
korraldusele.  

 

Õpilase surm 
väljaspool kooli  

   •  Teavita direktorit, 
õppealajuhatajat või õppejuhti 
või kriisigrupi kättesaadavat 
liiget  

•  Kriisigrupp teavitab 
klassijuhatajat, koolis olevaid 
õdesid-vendi, kooli töötajaid, 
õpilasi  

•  Kriisigrupp organiseerib 
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leinaabi  

•  Kriisigrupp organiseerib 
mälestussümboolika  

Koolitöötaja surm 
väljaspool kooli  

   •  Teavita direktorit, 
õppealajuhatajat või kriisigrupi 
kättesaadavat liiget  

•  Kriisigrupp teavitab kooli 
töötajaid ja õpilasi  

•  Kriisigrupp organiseerib 
leinaabi  

•  Kriisigrupp organiseerib 
mälestussümboolika  

   

Lapsevanema surm     •  Teavita direktorit, 
õppealajuhatajat või õppejuht 
kriisigrupi kättesaadavat liiget  

•  Kriisigrupp teavitab 
klassijuhatajat, koolis olevaid 
lapsi, kooli töötajaid  

•  Kriisigrupp organiseerib 
leinaabi  

•  Klassijuhataja/grupijuhendaja 
organiseerib 
mälestussümboolika  

   

Õpilase või 
täiskasvanu 
suitsiid/suitsiidikatse 

•  Helista 112  

•  Teavita mõnda 
täiskasvanut  

•  Helista 112  

•  Võimalusel anna esmaabi  

•  Teavita direktorit, 
õppealajuhatajat või õppejuhti 
kriisigrupi kättesaadavat liiget  

•  Kriisigrupp teavitab õpilase 
puhul 
klassijuhatajat/grupijuhendajat, 
õpilasi, kooli töötajaid  

•  Kriisigrupp organiseerib 
leinaabi  

•  Klassijuhataja/grupijuhendaja 
organiseerib 

Lõppeva tunni 
õpetaja viib õpilased 
klassi või suunab 
vastavalt kriisigrupi 
liikme korraldusele.  
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mälestussümboolika  

   

Väljaspool kooli 
territooriumit 
toimunud  

Õnnetusjuhtum  

(ekskursioonil, 
matkal, väljasõidul)  

•  Võimalusel helista 
112  

•  Kui oskad, anna 
esmaabi  

•  Teavita mõnda 
täiskasvanut  

   

•  Helista 112  

•  Alusta esmaabi andmist  

•  Teavita telefoni teel kooli 
direktorit või õppealajuhatajat 
või kriisigrupi kättesaadavat 
liiget  

•  Kriisigrupp organiseerib 
edasise tegutsemise  

Välisriiki minnes 
uuri järele hädaabi 
telefoni number ja 
EV saatkonna 
valvetelefoni 
number  

Äkkrünnak (rünnak 
relva või muu 
ründeks sobiva 
vahendiga)  

•  Helista 112 (kui ei 
saa rääkida, jäta kõne 
avatuks lootuses, et 
teave sinu asukohast 
ja toimuvast jõuab 
päästeametisse, 
võimalusel saada 
sõnum numbrile 112)  

•  Säilita rahu  

•  Võimalusel ära 
suhtle ründajaga ega 
ärrita teda  

•  Helista 112 (kui ei saa 
rääkida, jäta kõne avatuks 
lootuses, et teave sinu 
asukohast ja toimuvast jõuab 
päästeametisse, võimalusel 
saada sõnum)  

•  Võimalusel vii hoonest 
eemale teised õpilased  

•  Võimalusel teavita direktorit, 
õppealajuhatajat või kriisigrupi 
kättesaadavat liiget  

•  Kriisigrupp tegutseb edasi 
vastavalt olukorrale  

Rakenda 
tegutsemisjuhendit 
äkkrünnaku puhul  

Vägivaldne 
sissetungija  

•  Teavita 
täiskasvanut  

•  Säilita rahu  

•  Võimalusel ära 
suhtle sissetungijaga 
ega ärrita teda  

•  Hinda olukorda  

•  Püüa sissetungijat rahustada  

•  Vajadusel kutsu abi  

•  Vajadusel helista 112  

•  Teavita direktorit, 
õppealajuhatajat või õppejuhti 
või  kriisigrupi kättesaadavat 
liiget  

Õpilased lahkuvad 
ruumist  

Vägivaldne õpilane  •  Teavita 
täiskasvanut  

•  Püüa võimalusel 
olukorda lahendada  

•  Püüa vägivallatsejat korrale 
kutsuda  

•  Teavita 
klassijuhatajat/grupijuhendajat  

 Lõppeva tunni 
õpetaja viib õpilased 
klassi või suunab 
vastavalt kriisigrupi 
liikme korraldusele. 



6 

 

•  Klassijuhataja/grupijuhendaja 
informeerib psühholoogi, 
sotsiaalpedagoogi, kes 
tegelevad juhtumiga  

•  Klassijuhataja/grupijuhendaja 
informeerib lapsevanemat  

•  Klassijuhataja/grupijuhendaja 
teavitab direktorit, 
õppealajuhatajat, õppejuhti 

Õpilase kadumine  •  Teavita 
täiskasvanut  

•  Teavita 
lapsevanemaid  

•  Teavita politseid, 
helistades 112  

   

•  Teavita lapsevanemat  

•  Teavita klassijuhatajat  

•  Teavita politseid, helistades 
112  

•  Teavita direktorit, 
õppealajuhatajat või õppejuhti 
või kriisigrupi kättesaadavat 
liiget  

•  Kriisigrupp tegutseb edasi 
vastavalt olukorrale  

   

Suitsetamine, 
alkoholi ja 
narkootikumide 
tarvitamine  

•  Teavita 
klassijuhatajat, 
direktorit või 
õppealajuhatajat  

•  Lase õpilasel kirjutada 
selgituskiri või suuna selle 
kirjutamiseks eripedagoogi 
juurde  

•  Teavita 
klassijuhatajat/grupijuhendajat  

•  Klassijuhataja/grupijuhendaja 
teavitab lapsevanemat  

•  Eripedagoog tegutseb 
vastavalt EV õigusaktides 
sätestatud korrale  

   

Kooli territooriumil 
viibiv suitsetav, 
alkoholi või 
narkojoobes isik  

•  Helista 112  

•  Teavita 
täiskasvanut  

•  Helista 112     
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Kriisisituatsioonides käitumine:  

Suhted meediaga    

Äkkrünnaku korral suhtleb meediaga ainult politsei kõneisik  

Muudel juhtudel:  

•  Meediaga suhtlevad vaid direktor, õppejuht ja avalike suhete juht 

•  Fotode avaldamiseks ja intervjuudeks annab loa lapsevanem  

•  Õpetajad võivad anda meediale teavet kokkuleppel koolijuhiga    

Kriis väljaspool kooli  

•  Järgida ametite-ministeeriumide nõuandeid ja korraldusi  

•  Kriisigrupp koguneb  

•  Kriisigrupp kavandab vajalikud muudatused kooli töös  

•  Kriisigrupp informeerib olukorrast õpetajaid ja õpilasi  

 Juhiseid õpetajale  

•  Ole lastega koos, ära jäta õpilasi üksi.  

•  Anna ainult tõest, faktipõhist informatsiooni toimunust. Ära edasta kinnitamata teateid.  

•  Kui sul on mingil põhjusel raske üksi rääkida, kutsu endale appi kolleeg või kriisigrupi 
liige.  

•  Ole tähelepanelik riskiõpilaste suhtes.   

•  Aita õpilastel taastada enesekontroll ja rahuneda.  

•  Ole oma käitumisega õpilastele eeskujuks. 

• Õpilastele tuleb selgitada suhtlust ajakirjanikega. 


