
Sillaotsa Kooli KiVa tegevuskava 2022/2023. õa

KiVa on kiusamisvastane programm, mis on töötatud välja Soome haridus- ja
kultuuriministeeriumi toetusel Turu ülikoolis. KiVa eesmärk on kiusamise ennetamine ja
kiusujuhtumite tõhus lahendamine.

KiVa kolm sammast on ennetamine, sekkumine ja jälgimine:
● Ennetamine: kiusamise vältimiseks

Ennetusmeetmed, nagu KiVa õppekava, on suunatud kõigile õpilastele ja keskenduvad kiusamise
ennetamisele. Sillaotsa Koolis toimuvad KiVa tunnid kõikidele klassidele ning KiVa on põimitud
koolielu sisse - erinevad üritused, koolitused õpetajatele jm.

● Sekkumine: tööriistad kiusamise vastu võitlemiseks
KiVa sekkumismeetmed on suunatud konkreetselt lastele ja noorukitele, kes on kiusamist
kogenud. Eesmärk on pakkuda koolidele ja õpilastele lahendusele suunatud abinõusid kiusamise
peatamiseks. KiVa vestlusi viiakse läbi kõikide kiusamisjuhtumite puhul KiVa meeskonna poolt,
vesteldes kõikide osapooltega. Toimuvad ka järelvestlused olukorra jälgimiseks ja vajadusel
kaasatakse ka lapsevanemaid.
Kuigi koolil on suur osa lapse elus, ei saa kool üksinda kiusamise vastu võidelda, vaid siin
peavad jagama nii kool kui ka lapsevanemad samu põhimõtteid, et kiusamine ei ole
aktsepteeritav. Koostöös lapsevanematega saame panustada kiusamise vähenemisele Sillaotsa
Koolis.

Lapsevanematele on loodud ka Vanemate käsiraamat. See on osa KiVa kiusamisvastasest
programmist, uuringutel põhinev tööriist kiusamise probleemide ennetamiseks ja vähendamiseks.
Juhendis on info kiusamise kohta; mida on teada tänasest uuringutest ning mida saab teha kodus
ja koolis. Kiusamise vastu võitlemisel on oluline osa kodu ja kooli koostööl.
KiVa ütleb – teeme üheskoos!

● Iga-aastane jälgimine
KiVa iga-aastase veebiküsitluse kaudu saavad nii õpilased kui ka kooli personal olukorda jälgida.
Küsitluse tagasiside annab koolidele teavet kiusamisvastase programmi rakendamise tõhususest.

Sillaotsa Koolis rakendatakse KiVa programmi alates 2017. aastast.

http://data.kivaprogram.net/ee_lapsevanematele/


KiVa tiimile saavad esitada probleeme ja küsimusi nii õpetajad, õpilased, lapsevanemad kui ka
teised koolieluga kokkupuutuvad isikud. Meiega saab soovi korral ühendust ja esitada teateid
meiliaadressile kiva@sillaotsa.edu.ee
Pakume ka võimalust esitada meile teateid kiusamisest anonüümselt. Selleks on loodud
küsitlusvorm, kuhu saad jätta infot.
Lisaks saab rääkida muret tekitavatest teemadest koolis kohapeal.

KiVa tiimiliikmed:
Hanna-Mary Kägra - KiVa koordinaator, õpetaja
Maiken Mardisalu - sekretär-juhiabi
Jane Merits - sotsiaalpedagoog, HEV koordinaator
Kaire Kurvits - õpetaja
Nata-Ly Suuroja - klassiõpetaja

Eesmärgid 2022/23 õppeaastaks:

Kõige tähtsam eesmärk on, et Sillaotsa Koolis oleks hea ja turvaline keskkond õppimiseks,
kuhu lapsed tuleksid hea meelega ning oskaksid üksteist toetada ning tunda koolis
käimisest rõõmu.

● Viime kõikides klassides läbi KiVa-tunde, kus käsitleme kiusamist, sellele vastuseismist
ja teiste aitamist. Üleüldine väärtuskasvatus.

● KiVa tiimis tegeleme kõikide üleskerkinud juhtumitega - kiusamisjuhtumite puhul uurime
ja lahendame olukorrad. Kui tegu ei ole kiusamisjuhtumiga, suuname need
klassijuhatajatele lahendamiseks ja vajadusel oleme lahendamisel toeks.

● Paneme suurt rõhku ennetustööle - KiVa tunnid, koolitused kollektiivile, lapsevanemate
teavitustöö, kiusuvastaste sõnumite levitamine koolis läbi plakatite jm, KiVa ürituste
korraldamine ja tugev põimumine koolieluga.

● Kogu kollektiiv läbib KiVa veebikoolituse ning osaleb koolis toimuval KiVa teemalisel
koolitusel ühel vaheajal.

● Pöörata tähelepanu õpilasküsitlusest väljatulevatele probleemkohtadele ja nendega
tegeleda ning läbi selle ja tugeva ennetustöö saada kevadel toimuval õpilasküsitlusel
paremad numbrilised (ja reaalsed) tulemused, eelkõige teises kooliastmes, kuid ka
üleüldiselt esimeses ja kolmandas. Seeläbi pöörata ka tugevat rõhku 2.kooliastme
teadlikkuse tõstmisel antud teemal, kaasates ka õpilasi võimalikult palju KiVa ürituste
korralduslikes pooltes.

mailto:kiva@sillaotsa.edu.ee
https://forms.gle/inWNDyeRFwt1p6mY7


Aeg Tegevus Vastutaja

august KiVa Suvekool Osalejad Hanna-Mary
Kägra, Nata-Ly
Suuroja

Kiva baaskoolitus Osaleja Nata-Ly
Suuroja

sept 2022 -
juuni 2023

KiVa tunnid (klassijuhatajatundides) klassijuhatajad

KiVA meeskonna koosolekud vähemalt 1x kuus KiVa tiim

07.09 Kollektiivile KiVa stardikoosolek, eelmise aasta  õpilasküsitluste
tulemuste tutvustamine

Hanna-Mary

september Veebikohtumine kooli mentoriga Hanna-Mary

oktoober Lastevanemate üldkoosolekul KiVa ettekanne, õpilasküsitluste
tulemuste tutvustamine jm.

Hanna-Mary

24.10-28.10 Sillaotsa Kooli õpetajad läbivad KiVa veebikoolituse + koolis
kohapeal toimuva KiVa poolt läbiviidava koolituse

KiVa tiim, juhtkond,
aineõpetajad

KiVa tundide õpetajate kogemusgrupid kooliastmete kaupa -
kogemuse, ideede jm jagamine omavahel

KiVa tiim,
klassijuhatajad

26-27.10 KiVa baaskoolitus Osaleja Maiken
Mardisalu

november Kohutmine koolis KiVa mentoriga KiVa tiim

KiVa plakatite joonistamine ja näitus koolimajas (1-2.kooliaste) KiVa tiim,
aineõpetajad

04.01 KiVa koolide talvekool KiVa tiim

veebruar KiVa sõbranädal
● Seintel komplimendid/head sõnad, mida saab võtta ja

teistele anda
● Sõbranädala ülesanded
● KiVa kiidud

KiVa tiim



● Luulevõistlus KiVa märksõnadega (hoolimine,
ühtehoidmine, sõprus, armastus jne)

märts KiVa tantsuvahetunnid KiVa tiim,
õpilasesindus

aprill KiVa liikumiskalender (ühtekuuluvustunne)
Igal nädalal üks liikumisülesanne, nt leia paariline ja kõndige
koos ümber kooli tiir; kõndige paarilisega selg ees tundidesse;
liikuge paarilisega vaid tibusammudega jne

KiVa tiim

aprill-juuni Õpilas- ja personaliküsitluse täitmine KiVa tiim,
klassijuhatajad

mai KiVa tundide õpetajate kogemusgrupid kooliastmete kaupa -
kogemuse, ideede jm jagamine omavahel

KiVa tiim,
klassijuhatajad

August 2023 KiVa suvekool KiVa tiim

Tegevuskava koostamisel osalesid Hanna-Mary Kägra, Maiken Mardisalu, Kaire Kurvits,
Nata-Ly Suuroja, Jane Merits.

September 2022


