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pOnu ennetus

[l Ohukahtlrrs

f, Kaebus

Ll JarelKontroll

f Sihtuuring/seire.
(tdpsustada)

TlilI I lvlull

(esindaja esindus6iguse allikas, esind4ja ees-ja perekonnanimi, alnet, telefon)

Kontrollitava kooli esindaja n6usolek kontrolltoimingu liibiviimiseks: B NOustun f, EinOustu

,i:'9,,. {..f ..,{.6.. {.. ffi?a"
(esindaja allkiri)

Kontrolltoinlingu raames kooli esindaja m[rkused/taotlused:

.. {-rEI . ........(dl!.p'(!.p.. . . ,..-&(',#(4L
(csinda.ia ees-.ja pelekonnaninri. anret, telefbn)
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Kontrolltoirningu

(nrrnctus, rrratk, seerianulnber)

Kontrolltciimingu sisu

Kontrollitaya,kooli.maa_gb[

Jah / Ili
E ! On omaerre maa-ata
lx lJ Pinredar aiar on juurcrepiiiisutee ja tegevuseks kasutatav araMiirkusccl. vajaduste kohaselt valgustatucl

Koolihoone ia mumid:
'We,? , ,' - ,5 a.zz 't.'17 tt/".;*li<-

Koot paikneu' tr r"'fiInl;i,i,"r.{,";;;""r, ' n kohandatud hoones;voetud hoones v6i hoonetes, 
'ris 

o'r tunnistat*d rniirestisteks vbi asuvacrUNESCO nraai r ma piirand i ri irnekirj" 
"rri.""rt Mu insuskaitsesead usere.Mflrkused.

l-J enne 1940, aastat kasutusele
rnuinsuskaitsealal v6i kuuluvacl

Jah / Ei
tr [ Koolil on koosraru<i riskianaliitis
Kool ihoones on .jiirgrri ised ruumid:
l)3 dppenrurnicl, [ dpperuurni abiruurnid, fE aula,fl-auditooriurnid, 

E i::,i:"rl*r5"s_ i"e_missaal, E einestamisrtrum,l3l tervishoiuteenuse osurarnise ruum, ffi uorrt*n,issaari i'uiruimici. f! taastusruum,IjJ vdirnlernissaal. * ,hr..&nou ' ffi riiclehoiuruum, ffi tualett_ ja dusiruumicj,lJ .pilaskod' ruu'rid' E: 
i;;;;;;;i;; ,
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Jah / Ei

E f, Koolihoone trepid on tugeva turvapiirde ja trepikZtsipuuga ning piisavalt valgustatud
E [ 'l'repi esirnene.ia viirnani aste on margisLtud i

H [4 P6rsndapinnad ja trepiastmed on minelibedad
Dd l-J Kooliruumide seinad, uksed ja pdrandad on mittelaikivad ning kergesti hoolclatavad javastupidavad .:

-F-[ Liibipaistvad seinacl, uksedja pdrandani ulatuvate akende klaasid ning peegelseinad on 6pilasele
nzihta)ra] t miilg i statud vd i varustatud kaitsega
bl l-J Ruumis, kus tegevus eeldab k?ite pesemist v6ikus kiied oppetoo kiiigus miiarduvad saab k6si
pesta sqoja veega

4 l-J Kiitepesuvalamute juures on vahendid hiJgieeniliseks kStepesuks ja -kuivatamiseks
g ! 9pperuurnide kdrgus orr v?ihemalt 2,5 m

4 ! Opperuurni pinda on vdhemalt 2,0 m2 pdhikooli dpilase kohta
[=J-LJ Telrnoloogiaruuntis. dppekddgis, keemiakabinetis ja v6imlemissaalis on kiittesaadavad esmaabi
osutamise vahendid.

Jah / Ei
E*F Keeiniakabineti abiruum asub klassitahvli poolel
E*fl Abiruurn on kahe uksega, millest riks avaneb keemiakabinerrija teiue koridori
H-€ Abi.uurni mdlemacr uksed ava*evad evakuatsioo'i suuras
E{ Keemiakabinetis, krrs hoitakse kemikaale, on lukustatav happ kemikaalide ja katsevahendite
hoidmiseks

E*E Keerniakabinetis on ohutusjuhencl opilastele niihtaval kohal
E"_-E Tehnoloogiaruum.is on *ar"i,',ut. ja seadmete ohutu kasutamise.juhenclid, vajalikud
kaitseseadrned.ia -ekraanid, teave ohtude ja ohutute t6ov6tete kohta ning 6pilastele t-ooks vajalikud
individuaalsed kaitsevahendid
tr-f Tehnoloogiaruumis seadmetelja Oppetookohtadel on tagatud kohttiratornrne v6i tsentraalle puru
imemisstisteern

E_*tl Tehnoloogiaruumis on piisavalt Iiikumisruumi. Oppet6okohtacie vahekaugus vastab
riskianaliiiisittrlernustele ning masinate ja seadrnete kasutarnisjuhendin6uetele
E=fi oppekciogis on xoidtt valmistaniiseks vajalikud seadmecl ja sisustus, mille paigutus ruumis
v6i maldab tagada ohutuse to irn ingute tegem isel ja toidu valmi stam isel
Miirkused,.,

Tualett- ia duiiruumidi.

Jah / Ei
M f] Tualettruurlicl on ltoolimaja igal korrusel, kr"rs roimub 6ppeto0
E ll DuSi- ja tualettruumid (vaija ivatud iihekohalised tual#rLrunid) o' ttidrukurele ja poisrele
eraldi

E ! lulleltabiinicl on seestpoolt suletavate ustega ning iiksreisesr seinrega era.ldatud

H H y::,- Ja tualettrutrtrl or1 varustatud hi}gieeni tagamiseks vajalike vahenditega
L2g LJ Katepesuvalatnute.iuures on vahendid hiigieeniliseks kiitepesuks ja -kuivatarniseks
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E I Igal dpilasel ott vditnalus piirast kehalise kasvatuse tundi vahetunnijooksul end sooja veegapulttaks pesta * 
/:a.z"apt-t,a 

ga^ * --"y.; 
Z*Miirkused.

. ". ".."'.. ; i;-";r;:,.,,...

Ruumide sisustus:

Jah / Ei
f:-r

H LJ K.oolr lauad ja isted vastavad dpilaste kasvule
H L-J rrngrrea I'(augus viirisseinast ja akencrest on v,hemart 0,7nr
H ! pgn.tg"koha kaugus tahvtision n6uetekohane

H LJ Nlterolroldrnine on nduetekohanc
fl L-r uppe.rumi akender on.p2iike.sekiirg,se ja Spperuunride [irekuumenemisereguleeritavadheleclavfirvilisedkaffed Q

Miirkused.
viihendamiseks

E i*J Koolis on rnehaaniline ventilatsioon
tki l-l Mehaanilise ve'tilatsiooni hoolclarnine toimub vastavalt hooldusjuhendile
H E l]:l'l:, kus pu'dLrb nrehaanirirre ventitatsioon tuurutatakse reguraarsert
H [J Kdikides dpperuumicres on 6huter,ieratuuri rn66tmiseks termomeeter
H.. .LJ Oppergunricl,es orr 11.isjrv qnuvatrctu!
M?irkrped. '21-,r,o(r-gz.yp".!1.ifi/ii|"g.*:;.r*:t(....4?r:-, &,4: _, hd>.c.4. 

.(.i. 
..,:?:**r:n *ttr-€ );'iirz ;* ii:u..../#;i'€E#.,ffir:#r: 

. fr ** "F

RuuEride sis'e6hk

Jah / Ei

Ruumidg yaleustuu.

Jah / Ei

H E 9OO*''uurnirJes, aulas ja audirooriun
E*H Opitaskodu 6

s rr K 6 ik i c, e s,.,,,,;ili-' ilHl#:l#$1ilJ;"' il:':l f :il:l; va, gu st u s

lfri,-Ho'fi,fff,|!:*"hal dpperuunris tasab roornurik ja retrisvalgusr,s piisava
Miirkused

4/s

iihtlase ja varjudeta



BuuJnide korrashoid:

Jah / Ei
m n rcoolT dpperuume, tualett' ja du5iruume puhastakse iga pdev

F E lioof i ruLrmicle ja sisustuse puhastamisel kasutatakse kernikaaliseaduse ja teiste asjakohaste

6igusaktide nduetele uastauui,i puhastus- ja pesuaineid ning -vahencleid vastavalt kasutusjuhendile

E!'-"n pi',Jale desinfiI,secLimisel kasurarakse biotsiidiseaduse nduetele vastavaid desinfitseerivaid

aineid

M - puhasrusaineicl. -vahendeid ja -seadmeid ning desinfitseerivaicl aineid hoitakse selleks

kohandatud ja lukustatud ruumis

tr f ltuunrid on puhtad

Miirkused,

C'

': , Onilaskodu:

Jah / Ei

n EjKoolis on 6Pilaskodu

n fi Opitustete elamiseks on vajalikud tingimused ia ruurnid

0pi laskodus 6ppimisruumidena kasutatakse:

E._-n kooliOpperuume

n*n 6pilase tuagamisruumi

ffi rnagamisruumi pinclala on viihernalt 6 m? dpilase kohta

Miirkused.

Kooli ttiij-tlri atg tpqfi$ekorltroll :

tt;a- r*ca*A*
tl""'

Kontrolltoirningu teostanud ametnik: Kontrollitava hooli esindaja:

.... .... .fl:rr,,r*7,{_ $.
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