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KOOLI TERVISEKAITSENOUDED
LISA:

KOOLI LABIVAATUSE ICTCUS TUVASTATUD ASJAOLUD :

3. MAA,ALA:
Jah Ei
tr f On omaette maa-ala. S,Q 3f aL
tr [ Pimedal ajal on juurdepiiiisutee ja tegevuseks kasutatav ala vajaduste kohaselt valgustatud.
Miirkused:

4, RUUMID:
Jah Ei
tr n Koolihoone trepid on tugeva turvapiirde ja trepikiisipuuga ning piisavalt valgustatud,
tr n Trepi aste on mtirgisiatud
tr ! Poran med on mittelibedad.
tr ! Kooli sed ja pdrandad on mitteliiikivad ning kergesti hooldatavad ja
vastupidavad,

Liibipaistvad. seinad, uksed ja pdrandani ulatuvate akende klaasid ning peegelseinad on
fu ilas ele qiihtavalt miirgi statud v6 i varustatud kaitsega.
E ! Ruumis, kus tegevus eeldab kiite pesemiJt u6i ku, kiied dppetcici kiiigus m6iirduvad saab

id hii gieeni liseks ktitepesuks i a -kuivatamis eks.

I

1. ULDINF'O:
! eradiguslik juriidiline isik

t4Kooli 6pilaste arv: ......Kt
Vahetuste arv:,..,,,..,,.. (........,.......

Kooli klassiruumide urut ....2

Koolihoones on jiirgmised' ruumid :

p 6pperuumid I opperuumi abiruumid
I auditooriumid p einestamisruum
p taastusruum [lvdimlemissaal
S riidehoiuruum p tualett- ja du5iruumid
L_l tervishoiuteenuse osutamise ruum

E
n
n
n

aula
kooliraamatuko gu lu gemissaal
v6imlemissaaliabiruumid,r,
6pilaskodu ruumid /.'t'k 6^/=

n
(rnuud ruumid)

Jah Ei
Koolil on koostatud riskianaliiis. * K< *L lo-,- (eo"' -f f" -/..fu

2. HOONE@):
Koolpaikneb:
I selleks ehitatud hoones ffi kohandatud hoones n enne Ig40, aastat kasutusele
v6etud hoones vdi hoonetes, mis on tunnistatud miilestisteks vdi asuvad muinsuskaitsealal v6i
kuuluvad LTNESCO maailmapiirandi nimekirja vastavalt Muinsuskaitseseadusele
Miirkused:



Valdus:

(sisenetava kinnisasja/ehitise/ruurni nimetus ja kirjeldu$

rse/ruumi

ivaadalava vallasasia nimetus ia ki

MENETLUSTOIMINGU KAIGUS TUVASTATUDpl Menetlustoimingu kiiigus tuvastatud asjaolud on
lisatud lisas.

E Menetlustoimingu kiiigus protokolli lisa eitiiidetud.

ASJAOLUD:
fikseeritud kiiesoleva menetlustoiminsu

(uhul, kui lisa ei tiiideta tuleb miirkida selgitus vdi kajastada menetlustoimingu kiiigus toimunut)

6)
Menetlustoimingu juures viibinud isih: Kiit.., 7.""..r..<8::*..&.*

(isiku ees- ja perekonnanimi, arnetikoht)

Menetlustoimingul: ! jaadvustati olukordpilti/heli salvestava seadmega:

(seadme nimetus, mark, seerianurnber)

teostati m66tmised

Taotlused:

menetlusosalise isiku esitatud ttiiendavad taotlu sed

Protokolli lisad:
tr rur"n.trrrtoimingu protokolti tisa: .....k?-k....#kl*.4*.k=-*A.e#.aL.

(menetlustoimingu protokolli lisa nimetus)

n
n
n

(kontrollproovi v6tmise protokollid, tiibivaatused)

Fototabel nr

Menetlus
n Amet levalvemenetluse,
E Amet relevalvemenetlust,
ametnik.

Jiirgnevaid menetlustoiminguid selgitab menetlust liibiviiv

Amet viis sihtuuringu/seire liibi,

Ametnik:

Menetl us osaline isik/is iku es ind aj a 
n, 

.... .€.4.. .',n,'.

(nl

muud doku mille lisamise

a 
kaesoleva rea tditmisega kinnitab menetlusosaline isik vOi isiku esindaja, et haldus-ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud

ning selgitanud isikule: menetlustoimingu p6hjustja eesmdrki; 6igust esindajale; millised 6igusedja kohustused on isikul menetlustoimingu raames; kasla
milliseid isikuandmeid toddeldakse; 6igust dokumentidega tuwuda; 6igust arvamusele ja vastuvtiitele,


