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Maanteeameti soovitused läbiva teema „Tervis ja ohutus“ käsitlemiseks, teadmiste ja
oskuste kujundamine ohutuks liiklemiseks ja riske vältivaks käitumiseks.
I kooliastme lõpuks õpilane :
 väärtustab ohutust ja iseenda turvalisust;
 teab hädaabi numbrit 112 ja oskab ohust teatada;
 oskab ohutult evakueeruda koolimajast;
 teab tuletõrje päästevahendite asukohti koolimajas;
 teab lõhkekehadega kaasnevaid ohte, oskab lõhkekeha leiu korral kutsuda abi;
 oskab käituda pommiähvarduse korral koolis või mõnes muus ühiskondlikus
asutuses;
 oskab kirjeldada ohtusid oma kooliteel, põhjendada ja selgitada ohtude vältimist
kooliteel;
 oskab kasutada ohutust tagavaid kaitsevahendeid, sh helkur, turvavöö,
jalgratturikiiver, põlve- ja küünarnukikaitsed, vajadusel ujumisrõngast, päästevesti;
 oskab käituda ühissõidukeis, siseneda, väljuda ja ohutult ületada sõiduteed;
 oskab valida jalgrattaga, rulaga, rulluiskudega sõitmiseks ohutut kohta;
 oskab ohutult liikuda/liigelda märjal, libedal, lumisel teel;
 oskab valida tee, sh raudtee ületamiseks kõige ohutumat kohta,; peatuda, kuulata,
vaadata ning ohutuses veendununa sõidutee ületada, oskab määrata sõidukite
liikumise suunda ja hinnata nende liikumise kiirust;
 oskab eristada valet/ohtlikku liikluskäitumist õigest/ohutust käitumisest.
II kooliastme lõpuks õpilane :
 väärtustab ohutust ja iseenda turvalisust;
 oskab ohust kiiresti ja korrektselt teatada;
 oskab ohutult evakueeruda koolimajast;
 teab tuletõrje päästevahendite asukohti koolimajas ja oskab neid kasutada;
 oskab (vajadusel) kasutada tulekustutustekki;
 teab lõhkekehadega kaasnevaid ohte, oskab lõhkekeha leiu korral kutsuda abi;
 oskab käituda pommiähvarduse korral koolis või mõnes muus ühiskondlikus
asutuses;
 oskab kirjeldada ohtusid oma kooliteel, põhjendada ja selgitada ohtude vältimist
kooliteel;
 oskab kasutada ohutust tagavaid kaitsevahendeid, sh helkur, turvavöö, jalgratturimopeedijuhi kiiver, põlve- ja küünarnukikaitsed;
 oskab käituda ühissõidukeis, siseneda, väljuda ja ohutult ületada sõiduteed;
 oskab hinnata sõidukite liikumissuunda, -kiirust ja kaugust;
 oskab valida tee, sh raudtee ületamiseks kõige ohutumat kohta;
 oskab määrata sõidukite liikumiskiirust ja määrata vahemaid;
 tunneb/teab/mõistab liikluseeskirja nõudeid jalakäijale, juhile (jalgratturile);
 oskab leida informatsiooni ja lisamaterjali ohutusalaste teemakäsitluste kohta;
 oskab kaardistada ohtlikud kohad kooliteel, kirjeldab ohtu ja selgitab, kuidas ohtu
vältida.
III kooliastme lõpuks õpilane :
 väärtustab ohutust, arvestab kaasliiklejatega ning on seaduskuulekas;
 oskab ohust teatada ja hinnata ohuolukorda;
 oskab ohutult evakueeruda koolimajast ja osutada evakueerimisel abi noorematele;














teab tuletõrje päästevahendite asukohti koolimajas ja oskab neid kasutada;
oskab kustutada väiksemaid tulekoldeid (sh lõke, süttinud rasv pannil);
teab lõhkekehadega kaasnevaid ohte, oskab lõhkekeha leiu korral kutsuda abi;
oskab ohtlike ainetega kokkupuutel ennast kaitsta nende tervist kahjutava toime
eest;
oskab käituda pommiähvarduse korral koolis või mõnes muus ühiskondlikus
asutuses;
oskav vaatluse teel hinnata helkuri peegelduvuse omadusi;
oskab kasutada ohutust tagavaid kaitsevahendeid, sh helkur, turvavöö,
jalgratturikiiver, põlve- ja küünarnukikaitsed;
teab ja tunneb nõudeid jalgratturile ja mopeedijuhile ning oskab vastavalt nõuetele
käituda;
oskab kaardil tähistada ohtlikud kohad kooliteel ja valida ohutuma teekonna
sihtpunkti jõudmiseks; kirjeldab ohutu teekonna valiku põhimõtteid;
mõistab liikluseeskirja nõudeid jalakäijale, juhile (jalgratturile, mopeedijuhile);
on teadlik ohutusalastest kampaaniatest ning annab hinnangu ajas muutuvate
hoiakute kujunemise kohta;
oskab leida informatsiooni ja võrrelda Eesti (liiklus)ohutust teiste riikidega.

Gümnaasiumi lõpuks õpilane:
 väärtustab ohutust, on teadlik riskikäitumise tagajärgedest;
 oskab hinnata ohuteguri suurust, teadvustab õnnetuse ahelreaktsiooni
võimalikkuse;
 oskab kasutada ohutust tagavaid kaitsevahendeid;
 mõistab ohtlike ainete tähistuse põhimõtteid;
 oskab tulekahju korral tegutseda, teisi aidata ja juhendada, anda esmaabi
tulekahjus kannatanule;
 teab, et pidurdus-ja peatumisteekonna pikkus sõltub sõiduki kiirusest, tee- ja
ilmastikuoludest,;
 oskab abistada ja osutada esmaabi uppumisohtu sattunud inimesele;
 tunneb liikluseeskirja nõudeid jalakäijale, juhile,
 on seaduskuulekas ja tal on oskused, mis toetavad tema enda ja teiste liiklejate
toimetulekut ja ohutust erinevates liiklusolukordades nii jalakäijana, sõitjana kui
juhina;
 oskab leida infot ja omab ülevaadet ohutusalastest kampaaniatest , oskab leida
võrdlusi t teiste riikidega;
 oskab koostada riskianalüüsi silmas pidades kooliümbruse (liiklus)keskkonda, teeb
ettepanekuid ohutuse suurendamiseks.
Gümnaasiumi astmes on eesmärgiks:
 Õigete ohutust tagavate hoiakute kujundamine mis loob eelduse ohutu käitumise
väärtustamisele;
 Ohutusalane õpetus laiendab ja süvendab põhikoolis omandatud ohutusalaseid
hoiakuid, teadmisi, oskusi, vilumusi.

