
 

 

Kiusamise vähendamise tegevuskava Kuressaare Hariduse Koolis 

2021/22 õppeaastal 
Saaremaa Ühisgümnaasium (alates 2021.a Kuressaare Hariduse Kool) kuulub 
2013. aastast KiVa koolide hulka 
 
Programmi rakendamine Kuressaare Hariduse Koolis 

● Meie koolis toimuvad KiVa tunnid kõikides klassides väärtuskasvatuse tundide 
raames. Tunde viivad läbi klassijuhatajad. Õpetajad planeerivad vähemalt 8 KiVa 
tundi ja ühe tunni pikkus on 1,5 h.  
Tunde läbi viivatele õpetajatele on antud KiVa-tiimi poolt parool siseveebi saamiseks 
ja neil on kasutada KiVa Õpetaja käsiraamat. 

● Koostatud on korrapidajate graafik. Korrapidaja-õpetajad kannavad vahetundides 
KiVa veste, mis asuvad õpetajate garderoobis. 

● Meie koolimajas on seintele pandud KiVa plakatid ja kooli kodulehel on välja toodud, 
et meie kool on KiVa kool. 

● Õppeaasta jooksul korraldatakse erinevaid KiVa-teemalisi ülekoolilisi õpilasüritusi. 

● Kevadel viiakse läbi õpilasküsitlus 1.-6. klassis. 

● Meie koolis tegutseb viieliikmeline KiVa-tiim, kelle ülesandeks on ennetustegevuste 
läbiviimine ja kiusamisjuhtumite lahendamine. 

 
KiVa-tiimi liikmed 2020/21 õppeaastal: 

Inga Teär; inga.tear@hariduse.edu.ee 
Marina Mäetalu; marina.maetalu@hariduse.edu.ee 

Inga Pariis;  inga.pariis@hariduse.edu.ee 

Margit Mägi;  margit.magi@hariduse.edu.ee 

Katrin Rosin;  katrin.rosin@hariduse.edu.ee 

 
Teavitustöö koolis 
● Kooliaasta alguses toimub KiVa teavitamine õpilastele, lapsevanematele ja õpetajatele. 

Eesmärk on anda edasi teadmine, et Kuressaare Hariduse Kool on KiVa kool ja meie koolis 
ei ole kiusamine lubatud ja seda ei sallita. 

● KiVa-tiimi liikmed jagavad KiVa koolituspäevadelt saadud infot ja teadmisi personalile. 
● Igal õppeaastal toimuvad koostöös klassijuhatajate  ja huvijuhiga kiusamise ennetamiseks 

toimuvad üritused. 
 

Tegutsemine kiusamisjuhtumi korral 
● Kui on tekkinud kahtlus, et kedagi kiusatakse, siis täida eeluuringu ankeet, mis asub 

õpetajate toas. Teavita sellest KiVa-tiimi. 
● KiVa-tiim tutvub ankeediga ning otsustab, kas tegemist on kiusamisjuhtumiga või 

ühekordse juhtumiga/konfliktiga  
● Ühekordse juhtumiga tegeleb edasi sotsiaalpedagoog kaasates klassijuhatajat. 
● Kiusamisjuhtumitega tegeleb edasi KiVa-tiim ja lahendatakse KiVa programmis ettenähtud 

sammudega. Kasutatakse nö karate meetodit. Toimuvad eravestlused ohvriga, eravestlus ja 
rühmavestlus kiusamises osalenud õpilastega, vestlus klassijuhatajaga ja teiste 
klassikaaslastega, kelle valib klassijuhataja. Toimuvad ka järelvestlused ohvriga ja 
rühmavestlus kõigi kiusamises osalenud õpilastega. 

● Vestlused dokumenteeritakse ja hoitakse lukustatud kapis. 



● Kiusamisjuhtumist üldjuhul teavitab lapsevanemat klassijuhataja kirjalikult e-kirja teel või 
selle puudumisel helistades. Erandkorras saab seda teha  KiVa-tiimi liige. Erand võib olla 
näiteks klassijuhataja pikem puudumine koolist. 

 
Lapsevanemate kaasamine 
● Kooliaasta alguses septembris toimuval lastevanemate koosolekul saavad uute õpilaste 

pered kodudesse lapsevanemate miniõpikud ja võetakse nõusolek õpilasküsitluses 
osalemiseks. 

● Lapse arenguvestlusel klassijuhatajaga räägitakse kiusamise teemast. 
● Kiusamisjuhtumite lahendamisse kaasatakse vajadusel vanemaid, kasutades ümarlaua 

vormi. 
 
 



 
KiVa eesmärgid õppeaastaks 2021/2022:  

Peaeesmärk on turvaline ja koolirõõmu pakkuv keskkond, kus lastel on oskus muuta koolis valitsevat õhkkonda paremaks ja oskaksid rõõmu tunda 
kooliskäimisest ning toetada teisi. 
Alaeesmärgid: 

- lapsed tunnevad kiusamise ära ja julgevad reageerida koheselt; 
- ohvrite ja kiusajate osakaalu vähendamine; 
- hoolivuse, austuse, turvalisuse suurendamine laste seas. 

 
Sellest õppeaastast on tunniplaanis kõikidel klassidel väärtuskasvatuse tund, mille raames kõik klassijuhatajad käsitlevad KiVa teemasid. Samuti on 
Kiva teemad lõimitud ülekooliliste ürituste teemadega. 
 
Aeg Tegevus Eesmärgid ja oodatavad tulemused Vastutajad 
Aug–sept  Tegevuskava koostamine. 

Lapsevanemate informeerimine lastevanemate 
koosolekutel KiVa-st, 1. klassi lapsevanematele 
õpikute jagamine ja nõusoleku võtmine õpilasküsitluse 
jaoks. Klassijuhatajate teavitamine KiVa tundide 
läbiviimisest.  
KiVa põhitõdede meeled tuletamine pedagoogilisel 
kõnelusel. 
 
Õppetund 1 läbiviimine (Tutvume) 

Teavitus ja teadlikkuse suurendamine nii 
lapsevanemate kui ka õpetajate hulgas. 

KiVa-tiim  
Inga Teär 
Klassijuhatajad 

Sept–okt Ülekoolilise sportliku KiVa-arbuusijooksu 
korraldamine kõikidele klassidele- teavitusüritus 
õpilastele.  
KiVa koolitus klassijuhatajatele 25.10.2021 
 
Õppetund 2 (Tunded) 

Laste omavahelise koostöö suurendamine 
ja teistega arvestamise oskuse arendamine. 

KiVa tiim, huvijuht, 
klassijuhatajad 

November Lastevanemate õhtu – külalisesineja Klelia Peterson 
(veebi vahendusel). 
KiVa tiimi spaa külastus. 
 
Õppetund 3 (Meie klass – siia kuuluvad kõik) 

Teadlikkuse tõstmine Inga Teär, 
KiVa-tiim, klassijuhatajad 



Detsember KiVa-tiimi aruandekoosolek/jõulupidu 
 
Õppetund 4 (Erinevus on rikkus) 

Refleksioon KiVa tiim, Klassijuhatajad 

Jaanuar 2022 KiVa talvekoolis osalemine ja pedagoogilisel 
kõnelusel õpetajatele  toimunust ülevaate andmine.  
Külaskäik Viljandisse Kalmetu PK  KiVa-tiimile.  
 
Õppetund 5 (KiVa koolis ei kiusata kedagi) 

Õpetajate teadlikkuse tõstmine ja KiVa-
tiimi tegemistega kursis hoidmine. 

KiVa-tiim  
Klassijuhatajad 

Veebruar Sõbrapäeva tähistamine –10.02  KiVa- teemalised 
head sõnad koolimaja seintel. Osalevad 1.-9.klass 
 
Õppetund 6 (Me ei ühine kiusajatega) 

Toetus ja koostöö KiVa-tiim, klassijuhatajad, 
huvijuht 

Märts Loeng 5.–9. klassi õpilastele teemal “Teistega 
arvestamine. Igaüks on isiksus” (esineja Aarne Mägi), 
külalisesinejad kooli vilistlaste hulgast (Marin 
Saagpak) 
 
Õppetund 7 (Laps, keda kiusatakse, vajab sinu tuge) 

Teavitamine Klassijuhatajad, 
KiVa tiim, huvijuht 

Aprill KiVa orienteerumine.  
 
Õppetund 8 (Mina ennast kiusata ei lase) 

Koostöö. KiVa põhimõtete kordamine 
koos põnevuse ning füüsilise tegevusega 

Klassijuhatajad, huvijuht, 
Kiva tiim 

Mai Õpilasküsitluse läbiviimine Teavitus, teadlikustamine KiVa-tiim, klassijuhatajad, 
huvijuht 

 
Tegevuskava koostamisel osalesid: Inga Teär; Marina Mäetalu; Inga Pariis; Margit Mägi; Katrin Rosin. 

 


