
 

HÄDAOLUKORRA LAHENDAMISE PLAAN 

KADRINA KESKOOLIS. 

Kinnitatud 30.08.2012 õppenõukogu otsus nr 1 

Kehtestatud 03.09.2012 direktori käskkiri nr 1 

Täiendatud 28.12.2020 

ÜLDANDMED: 

Asutus: Kadrina Keskkool 

Aadress: Rakvere tee 4, 45201, Kadrina  Lääne-Virumaa, telefon: 322 5640 

Direktori telefon: 322 5642, mobiil: 509 4734 

Majandusalajuhataja telefon: 533 01449 

KOOLI PIDAJA:  

Kadrina Vallavalitsus - Rakvere tee 14, 45201, Kadrina Keskkool 

Esindaja: vallavanem, telefon: 322 5600 

KAASATAVAD SPETSIALISTID:   

Päästekeskus 

Telefon:  112 

Dokumendis kasutatavad põhimõisted: 

HÄDAOLUKORD – sündmus või sündmuste ahel, mis ohustab koolis viibivate isikute elu ja             

tervist,  kahjustab oluliselt keskkonda või tekitab ulatuslikku majanduslikku kahju. 

KRIIS, KRIISIOLUKORD – mõistet kasutatakse hädaolukorra sünonüümina. 

RISKIGRUPPI KUULUVAD ÕPILASED – õpilased, kellel on potentsiaalne võimalus sattuda 

hädaolukorda või seda põhjustada. 

 

ÜLDISED TEGEVUSJUHISED HÄDAOLUKORRAS TEGUTSEMISEL: 

1. Veendu, et olukord on sinu jaoks ohutu! Vajadusel taga oma ohutus! 

Hädaabi  112 



2. Helista 112 ja teavita olukorrast: kirjelda toimunut, ütle kooli nimi/aadress, ütle 

oma nimi. 

3. Teavita direktorit või kooli kantseleid (sekretäri). 

 

Hädaolukorras tegutsemise juhised ja teavitamine 

1. Direktor kutsub kokku kriisimeeskonna ja teavitab vallavanemat tekkinud olukorrast 

2. Kriisimeeskond paneb kokku info, mida edastada õpetajatele, kooli töötajatele 

3. Direktor kutsub kokku kooli õppenõukogu ja teavitab neid olukorrast: räägib, mis on 

toimunud ja kuidas edasi tegutseda 

4. Õpetajad teavitavad direktorilt saadud info põhjal õpilasi 

5. Meediaga suhtleb direktor 

6. Edasine tegutsemine toimub vastavalt kooli hädaolukorra plaanile 

 

Hädaolukorra lahendamise juhtimise ja koordineerimise korraldus 

Hädaolukorra avastaja või sellest teadasaaja hindab olukorda ja otsustab 

teavitamise järjekorra: 

® Päästeameti sekkumist nõudvate olukordade puhul teavitab esmalt 

päästeametit (helistab 112) ja seejärel kooli direktorit 

® Muude hädaolukordade puhul teavitab kooli direktorit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktor teavitab majandusalajuhatajat ja 

õppealajuhatajat 

Majandusjuhataja/õppealajuhataja koordineerivad 

hädaolukorra lahendamist 

Õppealajuhataja (koostöös psühholoogiga ja 

sotsiaalpedagoogiga) koordineerib 

hädaolukorrajärgseid tegevusi 



TEAVITUSKANALID KOOLIS:  suusõnaline teavitamine – vahetult või telefoni teel, kooli 

e-päeviku kaudu, kooliraadio kaudu 

 

KOOLI KRIISIMEESKOND 

Direktor – võtab vastu otsuseid, suhtleb politseiga, pärast kriisi meediaga, teavitab 

kohalikku omavalitsust 

Õppealajuhataja – annab ülevaate tunniplaanist, õpilaste liikumisest, raporteerib 

vahetult toimuvast direktorile 

Majandusalajuhataja – suhtleb politsei ja tuletõrjega, tagab turvalisuse kooli 

territooriumil, raporteerib vahetult toimuvast direktorile 

Psühholoog – nõustab kriisi ajal ja -järgselt, selgitab välja ja jälgib riskigruppi kuuluvaid 

õpilasi 

Sotsiaalpedagoog – suhtleb lastevanematega, juhib tööd riskigruppi kuuluvate õpilastega 

Huvijuht – koordineerib tööd õpilastega hädaolukorras tegutsemise valmiduse 

tagamiseks 

Kooliõde – osutab vajadusel meditsiinilist abi, võtab ühendust ja suhtleb vajadusel 

kiirabiga  

Sekretär-juhiabi – kontrollib, kas 112 on hädaolukorrast teavitatud, teavitab esimesel 

võimalusel lapsevanemaid hädaolukorrast e- päeviku vahendusel või telefoni teel 

(seotud üksiku õpilasega) 

Kriisimeeskonna ülesanded: 

1. Töötab välja ja täiendab vajadusel hädaolukorras tegutsemise plaani 

2. Tagab kooli töötajate valmisoleku tegutsemiseks hädaolukordades – viib läbi koolitusi 

ja evakuatsiooniõppusi 

3. Koordineerib tegutsemist hädaolukordades 

4. Koordineerib tegevust peale hädaolukordi 

Kriisimeeskonna igaaastase tegevuse analüüsi kontrollnimekiri: 

• Kriisimeeskonnas on olemas kõik vajalikud liikmed. Vajadusel korrigeerida 

nimekirja. 

• Kriisimeeskonna liikmed on teadlikud oma kohustustest ja vastutusest. Vajadusel 

korrigeerida kohustuste ja vastutuse jaotumist. 

• Hädaolukorra plaan on üle vaadatud ja täiendatud. 

• Hädaolukorras tegutsemise mapi sisu on kontrollitud ja vajadusel täiendatud. 



• Kaasatavate spetsialistide kontaktandmed on kontrollitud. 

• Uusi õpilasi on teavitatud hädaolukorras tegutsemise juhistest. 

• On olemas ülevaade riskirühma kuuluvatest õpilastest. 

• Spetsiifilised nõuded erivajadustega õpilaste ohutuse tagamiseks hädaolukorras 

on välja selgitatud. 

• Uusi õpetajaid ja teenistujaid on teavitatud hädaolukorras tegutsemise juhistest. 

• Igaaastased õppused hädaolukorras tegutsemise valmiduse tagamiseks on läbi 

viidud. 

 

 

 

 

IGAAASTASED TEGEVUSED HÄDAOLUKORRAS TEGUTSEMISE VALMIDUSE TAGAMISEKS. 

Kriisimeeskond koguneb vähemalt üks kord õppeaastas vajaliku analüüsi teostamiseks 

Vähemalt kord õppeaastas viiakse kogu koolile läbi evakuatsiooniõppus. 

Õpilastele ja kooli töötajatele viiakse läbi koolitusi või praktilisi üritusi hädaolukorras 

tegutsemise kohta vähemalt kord õppeaasta jooksul. 

 

 

 

 

HÄDAOLUKORRAS TEGUTSEMISE MAPP 

1. Infoleht direktori, päästeameti telefoninumbritega 

2. Klasside ja õpperühmade nimekirjad 

3. Info erivajadustega õpilaste spetsiifiliste nõuete kohta (sisaldab 

konfidentsiaalset märget) 

4. Kooli ümbruse kaart 

5. Koolimaja plaanid korruste kaupa 

6. Info esmaabi ja tulekustutusvahendite kohta 

7. Kirjutusvahend 

8. Helkurvest 

9. Üldvõti / kõikide ruumide võtmete komplekt 

Hädaolukorras tegutsemise mapp asub valvetoas 



1. Kriisiplaan vastavalt hädaolukorrale 

1.1. Tulekahju 

Kui oled avastanud tulekahju, tegutse järgmiste juhiste järgi. 

1. Helista 112 ja teata tulekahjust häirekeskusele! 

2. Informeeri tulekahjust läheduses olevaid inimesi!  

3. Kustuta esmaste tulekustutusvahenditega. 

4. Teavita kooli direktorit. 

5. Naase võimalikult kiiresti oma klassi juurde ja võimalusel evakueeri õpilased, 

suundudes kokkulepitud kogunemiskohta kooli staadionile (halva ilma korral 

rahvamajja) 

Kuuldes evakuatsioonihäiret: 

� Säilita rahu. 

� Anna õpilastele korraldus evakueeruda, korda peamised juhised: 

• jääge rahulikuks 

• asjad jäävad klassi 

• liigutakse sobivamat teed pidi kokku lepitud kogunemiskohta kooli 

staadionile (halva ilma korral rahvamajja). 

• kui valjuhääldist antakse teistsugused korraldused, lähtutakse neist. 

• ülemistelt korrustelt tulijatel on trepil eesõigus. 

� Sulge aknad ja uksed, kuid ära lukusta. 

� Võta kaasa klassi nimekiri. 

� Kui koridoris on suitsu, kontrolli enne õpilaste evakueerimist, kas evakuatsioonitee 

on väljumiseks ohutu. 

Läbipaistmatu suitsu korral jää klassi. 

� Sulge klassi uks 

� Anna õpilastele korraldus liikuda akende juurde ja teha ennast aknast nähtavaks 

� Teavita 112 või kooli direktorit teie olukorrast. Vajadusel kasuta selleks õpilase 

telefoni. 

� Kata vajadusel uksepraod ja avaused niiskete rätikute või riietega, et takistada 

suitsu ligipääsu klassi. 

� Ava aken tuulutamiseks. 

� Hoidke suitsu täis ruumis madalamale, kus õhk on puhtam. 

� Ole aknal valmis endast päästjatele märku andma. 

 

 



Suitsuse koridori läbimine. 

� Suitsust koridori kasuta evakueerumiseks ainult juhul, kui näed suitsust vabalt läbi 

ja oled veendunud evakuatsioonitee ohutuses. 

� Kui pead läbima suitsuse koridori: 

• hoia madalale, kus õhk on puhtam, 

• võimalusel kata suu ja nina niiske riidega, 

• liikumisel toeta vastu seina, et säilitada õige suund, 

• klass peab püsima koos. 

� Hoonest välja jõudes tuleb liikuda kokkulepitud kogunemiskohta. 

Kogunemiskohas 

� Kontrolli õpilaste kohalolekut. 

� Edasta info majandusalajuhatajale, kui palju õpilasi oli tunnis, kui palju puudus, kui 

palju jõudis kogunemiskohta. 

� Kogunemiskohta tuleb jääda seniks, kuni kooli direktor annab järgmised 

korraldused. 

Evakuatsioonihäire vahetunnis. 

� Õpilased, õpetajad ja teised kooli töötajad liiguvad kiiresti kogunemiskohta kooli 

staadionile (või rahvamajja), järgides evakuatsioonimärgistust. 

� Kogunemiskohas otsivad õpilased üles õpetaja, kelle tunnis nad viimati viibisid. 

� Klass peab kogunemiskohas koos püsima seni, kuni päästetööde juht või kooli 

direktor annab edasised korraldused. 

� Klassiga viimati tunnis olnud õpetaja loeb õpilased üle ja annab info 

majandusalajuhatajale. 

� Puudujate korral teeb õpetaja kindlaks, kas õpilane on puudunud terve päeva, kas 

ta läks koolist ära või on oht, et ta jäi koolimajja. 

� Igas klassis  tuleb küsida õpilastelt, kas pinginaaber oli enne kohal ja kas nüüd on 

ka kohal. 

 

1.2. Pommiähvardus. 

Ähvarduskõnet vastu võttes on kõige tähtsam kuuldu kohe kirja panna ja edastada see 

numbrile 112. 

� Säilita rahu. 

� Võimalusel lindista kõne. 

� Hoia kõneleja liinil nii kaua kui võimalik, kuula teda katkestamata, et teavitada 

teisi toimuvast kõnest. 



� Numbrinäiduga telefoni puhul fikseeri number. 

� Võimalusel lase kõrvalolijatel teavitada poliseid, politseipatrull saadetakse välja 

helistaja tabamiseks. 

� Püüa välja selgitada ja pane kirja: 

• kus lõhkeseadeldis asub (täpne aadress, objekti nimetus, asukoht)? 

• milline lõhkeseadeldis välja näeb (suurus, kuju, materjal jne)? 

• kuidas ja kes käivitab seadeldise? 

• millal pomm plahvatab (kellaaeg)? 

• millal ja kes selle pani? 

• milline on pommi panemise eesmärk, taotlused, nõudmised? 

• helistaja nimi ja telefoninumber, millelt helistatakse. 

� Kirjuta üles võimalikult palju andmeid helistaja isiku kohta (mees, naine, laps, 

orienteeruv vanus, taustahelid, keel, väljenduslaad, kõnedefektid, iseloomulikud 

väljendid jms). 

Kohe pärast ähvarduskõne lõppu teata sellest numbrile 112. Kui politsei või 

päästeamet ei anna muid korraldusi, tuleb alustada hoonest inimeste evakueerimist. 

Sellest teavita kooli direktorit. 

Tegevused enne ruumist väljumist, evakueerudes plahvatusohu korral: 

� Võimalusel ava aknad, siis on plahvatuse korral kahjustused väiksemad. 

� Vaata ruum kiiresti üle. Kui näed midagi kahtlast, lahku ruumist ja teavita leiust 

politseitöötajat, päästeteenistust või kooli direktorit. 

� Võta kaasa isiklikud asjad – ruumi vabastamine koolikottidest lihtsustab ruumi 

edasist kontrolli. 

� Evakueerides koos klassiga , võta kaasa  klassi nimekiri. 

Kogunemiskohta jõudes kontrolli kõigi kohalolekut ja edasta info, kui palju oli õpilasi 

tunnis, kui palju puudus, kui palju jõudis kogunemiskohta kooli majandusalajuhatajale. 

1.3. Äkkrünnak. 

Äkkrünnakuna käsitletakse igasugust ootamatut rünnakut lõhkeseadeldise, külm- või 

tulirelva abil, kus üks või mitu ründajat püüab vigastada või tappa võimalikult palju 

inimesi. Rünnak pannakse toime ohvreid valides või ka valimata. 

Kui äkkrünnakust või selle otseset ohust liiguvad kuulujutud, ei tohi seda jätta 

tähelepanuta. 

� Täpsusta infot. 

� Teavita 112. 

� Teavita kooli direktorit. 



Kuna äkkrünnaku puhul on oht liikuv ja selle täpne asukoht teadmata, on turvalisem 

varjuda. Kui varjuda pole võimalik, tuleb kasutada ohtlikumat varianti ja evakueeruda. 

Otsuse, millist käitumisstrateegiat kasutada, teeb kooli direktor koostöös politseiga. 

Varjumine 

Rünnakut avastades: 

� Võimalusel varju 

� Kui seisad kurjategijaga silmitsi või ei saa mõnel muul põhjusel varjuda, põgene 

viivitamatult. 

� Võimalusel anna viivitamatult häire või teavita kohe neid, kes saaks häire anda. 

� Teavita politseid. 

� Järgi politseilt saadud korraldusi. 

Kuuldes varjumishäiret, pea seda tõeseks ja tegutse kohe. 

� Jää rahulikuks ja teata õpilastele, et koolimajas on oht. 

� Kõneldes kasuta meie-vormi („Me liigume…, me oleme tasa…“). 

� Lukusta uks 

Ust ei tohi olla võimalik väljast avada, vastasel juhul võib klassiruum varjumise 

asemel hoopis lõksuks kujuneda. NB! Kui ust lukustada ei õnnestu, püüa 

võimalikult turvaliselt koos lastega evakueeruda. 

� Tõmba kardinad (rulood) akende ette. 

� Anna korraldus: 

• ohu suunda arvestades koguneda ukse ja/või akende poolt kõige 

varjatumasse nurka, 

• olla vaikselt, 

• püsida madalal, 

• varjuda koolipinkide ja - toolide taha. 

� Jää ootama politsei saabumist. NB! Ust tohib avada ainult politsei või kooli 

direktori korraldusel! 

� Ära püüa ründajaga kontakteeruda – see lõpeb tavaliselt surmaga. 

� Ära mine klassist välja esmaabi andma – see võib lõppeda sinu surmaga. 

� Ära luba õpilastel helistada – helin võib reeta teie asukoha või takistada 

operatiivjõududel ülekoormuse tõttu suhelda. 

NB! Kui rünnakuga kaasneb süütamine või plahvatus ja käivitub evakuatsioonihäire, 

pead sina ise ohumärkide põhjal otsustama, kas turvalisem on varjuda või 

evakueeruda.  

 

 



1.4. Füüsiline vägivald. 

Füüsilise vägivallapuhul tuleb säilitada kaine mõtlemine ja tegutseda teadlikult. 

� Hinda vägivalla võimalikke põhjusi ja tõsidust. Kogenud õpetajana analüüsid 

toimuvat enamasti väga kiiresti. Mõista, kas tegemist on ealise oskamatusega oma 

emotsioone väljendada või pahatahtliku suunatud agressiivsusega. 

� Võta hetk mõtlemiseks, milline on antud hetkel kõige mõistlikum viis 

tegutsemiseks. 

� Vali sekkumisviis – jutuajamine osapooltega, arutelu klassis, vanemate kaasamine. 

� Kuula mõlemat osapoolt, lase neil segamatult rääkida oma versioon juhtunust, 

luba väljendada tundeid. 

� Rääkides osapooltega, püüa jõuda konflikti põhjusteni. Aita sõnastada probleem, 

mis viis kakluseni ja lase osapooltel ise lahendus leida. Julgusta leidma erinevaid 

lahendusi, et jõuda mõlemale poolele sobiva variandini. 

� Ole hinnanguvaba, ära noomi, hinda ega õpeta. 

� Kui näed, et vaatamata järjepidevale sekkumisele pole agressiivne käitumine 

paranenud või on tegemist tõsisemate juhtumitega, otsi abi koolipsühholoogilt, 

sotsiaalpedagoogilt ja noorsoopolitseist, sest füüsiline vägivald võib kasvada 

raskeks süüteoks. 

� Tea, et teise inimese tervise kahjustamise eest karistatakse kriminaalkorras. 

 

1.5. Koolitraumad. 

Kooli traumadeks võivad olla: 

Luumurrud 

Põrutus 

Põletus 

Mürgistused 

Haavad 

Minestamine 

Krambid 

Kaela- ja seljavigastused 

Õhupuudus (võõrkeha sattumine hingamisteedesse) 

Rindkere valud 



Nõuanded tegutsemiseks. 

� Jää rahulikuks. 

� Veendu, et lähenemine ei kahjustaks sind ennast. 

� Hinda kannatanu seisundit, saada lähemal seisev õpilane või kooli töötaja abi 

järele. 

� Kui kannatanu on teadvusel, küsi mis juhtus. 

� Teavita kooli kooliõde, vajadusel helista 112. 

� Teavita kooli direktorit või direktori nõukogu liikmeid. 

� Ära jäta kannatanut üksi – räägi temaga. 

� Kannatanut ei tohi liigutada. 

� Teavita vanemaid. 

 

2. Abinõud kriisi ajal ja pärast kriisi. 

Kriisiolukorras hindab kooli direktor olukorda ning annab kooli töötajatele ja õpilastele   

selged tegevusjuhised ning püüab olukorda stabiliseerida. 

Oluline on ilmutada kindlat ja hoolivat suhtumist, aidates kaasa üldise turvatunde 

taastamisele ja usalduslike (koostöö) suhete kujunemisele nii koolisiseselt kui ka väljaspool 

kooli: õpilaste vanemad, paikkonna elanikud, abipakkuvad asutused jt. 

 

Väga oluline on kriisi olukorras informatsiooni edastamine. Kontrollitud ja adekvaatse ning 

läbimõeldud teabe edastamine kooli personalile aitab valmis olla õpilaste reaktsioonide 

käsitlemiseks. Väheneb kuulujuttude levik, ärevuse ja hirmu asjatu võimendumine. Teavet 

peavad saama ka need, kes hetkel kohal ei viibi. 

Teavitamine väljapoole kooli 

On oluline, et initsiatiiv juhtunust teavitamisel oleks kooli poolel. See aitab ära hoida nii 

koolis kui ka ümbruskonnas sageli hirmutavate ja üledramatiseeritud kuulujuttude levikut, 

ohjate juhtunu käsitlemist meedia poolt, mis sageli osutub kannatanuid, kaasõpilasi, nende 

peresid ja kooli personali emotsionaalselt häirivaks või isegi traumeerivaks. Selline info 

edastamine võimaldab taastada kooli normaalse funktsioneerimise võimalikult kiiresti. 

Vanemate teavitamine 

Vanematele koostatakse kiri (edastatakse e-päeviku kaudu), kus selgitatakse juhtunut. 

Teatatakse kooli tegevusplaanist, võimalikest ajutistest muudatustest õppetöö korralduses, 

õpilastele, vanematele ja kooli töötajatele pakutavast abist. Kirjale lisatakse kontaktisikute 

nimed ja telefoninumbrid, kes on volitatud vanemate küsimustele vastama. Vajadusel 

korraldatakse vanematele koosolek, kuhu kutsutakse ka erinevate teenistuste ja 

ametkondade esindajad. 



Meedia teavitamine 

Koolipoolset teavet vahendab kooli direktor. Õpetajad võivad anda meediale teavet ainult 

kokkuleppel kooli direktoriga ning õpilastel peab meediaga suhtlemisel olema vanemate 

luba. 

Kiireloomulised ülesanded kohe peale kriisi. 

Kooli direktor kutsub kokku kooli kriisimeeskonna. 

Lepitakse kokku kriisijärgsed tegevused, määratakse vastutajad ja kinnitatakse tööjaotus. 

• lepitakse kokku, milline on liikmete roll suhtlemisel peredega ning õpilaste 

abivajadust puudutava teabe saamisel 

• lepitakse kokku, millist abi saab koolis pakkuda ja millist abi oleks vajalik ja 

otstarbekas leida väljastpoolt kooli 

• lepitakse kokku, kuidas vajadusel toetada kooli töötajaid 

• arutatakse, kas on vajadust koolipere ühise kogunemise korraldamiseks  

Pärast olukorra lahenemist korraldab kooli direktor õpetajatele ja teistele  kooli töötajatele 

nõupidamise: 

• lepitakse kokku edasised tegevussuunad, vastutus ja tööjaotus 

• kogutakse kokku võimalikult palju andmeid õpilaste olukorra kohta 

• lepitakse kokku, kuidas suheldakse õpilaste kodude ja lähedastega 

• lepitakse kokku kavandatud meetmetest teavitamine 

• lepitakse kokku, kuidas kriisi tõttu kannatanud peresid nõustatakse ja toetatakse 

• lepitakse kokku, milliseid ühiseid tegevusi korraldatakse olukorra käsitlemiseks ning 

määratakse nende tegevustega seonduv vastutus 

• lepitakse kokku, kuidas erinevates ainetundides juhtunut käsitletakse – välditakse 

kriisi liigset käsitamist ja rõhutamist. Õpetaja esmaseks ülesandeks on ära kuulata, 

vastata küsimustele, anda teavet ja jälgida õpilaste võimalikke kriisiga seonduvaid 

reageeringuid 

• lepitakse kokku, kuidas edastatakse teavet meediakanalite esindajatele (püüda 

kaitsta õpilasi) 

• lepitakse kokku, kuidas suheldakse koostööpartneritega, millist ekspertide abi on 

võimalik saada väljastpoolt kooli 

• lepitakse kokku, kuidas vajadusel osutatakse abi kooli töötajatele  

 

 


