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 laps tunneb end turvaliselt ja rõõmsalt 
 lapsel on sama turvaline olla kui kodus 
 lapsel on tagatud nii füüsiline kui ka vaimne turvalisus 
 hea koostöö kooli ja vanemate vahel, probleemide ning murede koostöös 

lahendamine 
 kohalik väike kool 
 on ülevaade kooliga mitte seotud isikute liikumisest koolis ja 

territooriumil 
 laste asjad on hoitud 
 laps saab koju ja kooli liikuda ilma suurema liikluseta 
 laps läheb kooli hea meelega 
 piiratud territoorium, valvetädi 



 paigas on reeglid nii õpilastele kui ka õpetajatele ja neist peetakse kinni 
 puuduvad probleemid 
 ühesugused hindamismeetodid 
 kõrge pühendumine õppimise protsessis 
 lapsevanemate kaasamine 
 koostööoskuste arendamine 
 kui keegi on õnnetu või mures (personal kaasaarvatud), siis seda 

märgatakse enne, kui on hilja 
 koolipersonali pädevus kriisiolukordades 
 rajaneb inimeste usalduslikel suhetel, sõbralikkusel ja heatahtlikkusel 
 kuhu lapsevanem saadab lapse tema heaolu pärast muretsemata 
 lapsed on õnnelikud ja terved 
 ruumid ja sisustus on lapsesõbralikud ja terved 

 



 2012. aastal alustasime traumameeskonnaga Harjumaa koolidele 
suunatud pilootprojekti “Turvaline kool“; 
 

 Juhtida tähelepanu, tekitada diskussiooni, kaardistada ja hinnata 
riske, planeerida ja ellu viia tegevusi, tunnustada ja motiveerida; 
 

 Mõiste „turvalisus“ muutumine ajas – uued väljakutsed; 
 

 Projekti „Turvaline kool“ komisjon: Harju Maavalitsus, Harjumaa 
Omavalitsuste Liit, Eesti Tervisedenduse Ühing, Politsei- ja 
Piirivalveameti Põhja prefektuur, Maanteeamet, Operation Lifesaver 
Estonia, Päästeameti Põhja päästekeskus. 
 



 Projekti raames koguvad koolide meeskonnad andmeid ja 
teostatavad eneseanalüüsi: 
◦ enesekontrolli küsimustik (neli valdkonda, viis kategooriat); 
◦ lapsevanemate küsitlus; 
◦ lisamaterjalid; 
 

 Koolide külastused ja nõustamine (spetsialistidest koosnev 
komisjon); 
 

 Tunnustusüritus; 
 

 Koolitus- ja tagasisideseminar. 



 Terviklik vaade turvalisuse teemale; 
 Tegevused hõlbustavad kooli riskide kaardistamist; 
 Valmib hea abivahend kooli turvakavade ja kriisimappide 

koostamisel; 
 Kasulik materjal arengudokumentides/taotlusvoorudes 

kasutamiseks. 
 

 Turvaline kool 2012 – Kuusalu Keskkool  
 Turvaline kool 2013 – Ääsmäe Põhikool 
 Turvaline kool 2014 – Laulasmaa Kool 
 Turvaline kool 2015 – Saue Gümnaasium 
 Turvaline kool 2016 ‒ Loo Keskkool 

 
 
 







 
Tegevused on rahastatud Harjumaa Omavalitsuste Liidu, Haridus- ja 

 Teadusministeeriumi, Operation Lifesaver Estonia ja „Rahvastiku tervise arengukava 
 2009-2020“ vahenditest 

 

Tänan! 
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