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Vaimastvere Kooli õpilaskodu kodukord          

 

 

 

 
Kooli õpilaskodu kodukord kehtestatakse PGS §39 lg 4 alusel. 

             
Kooskõlastatud  õppenõukogus  19.02.2021 

Kooskõlastatud  hoolekogus       17.02.2021 

Kooskõlastatud ÕE                     20.01.2021 

Kehtestatud direktori KK nr.9    01.03.2021 

 

      
I ÜLDSÄTTED 

1.1.  Vaimastvere õpilaskodus koha saamiseks esitab õpilase vanem (hooldaja) 

kooli direktorile avalduse. 

1.2  Õpilase õpilaskodusse vastuvõtu ja nimekirjast väljaarvamise kinnitab kooli 

direktor käskkirjaga.  

1.3  Õpilaskodu kodukord on õpilastele ja kooli töötajatele  täitmiseks 

kohustuslik.  

1.4  Õpilaste suhtes, kes ei käitu kooli õpilaskodu  kodukorra kohaselt, 

rakendatakse õpilase suhtes põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid 

tugi- ja mõjutusmeetmeid . PGS §58  

1.5  Kooli õpilaskodu kodukord on avalik dokument, millega saab tutvuda  kooli 

veebilehel ja õpilaskodus infostendil. 

1.6  Vastuvõetud õpilased elavad õpilaskodus koolipäevadel. Nädalavahetustel ja 

koolivaheaegadel õpilased õpilaskodus ei viibi. 

1.7  Õpilased elavad kindlaksmääratud toas. Tuba saab vahetada vajaduse korral 

kasvataja nõusolekul. 

1.8  Õpilaskodust loata lahkumine on keelatud. Erandkorras nädala sees 

õpilaskodust lahkumiseks esitab õpilane kasvatajale lapsevanema kirjaliku 

teate või lapsevanem informeerib lahkumisest telefoni teel. 

1.9  Õpilaskodu õpilasi toitlustatakse neli korda päevas.  

1.10  Haiguse korral saadetakse õpilane koju. 

1.11 Õpilaskodus elavatele õpilastele laieneb ka Vaimastvere Kooli kodukord. 
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1.12. Õpilane arvatakse õpilaskodust välja direktori käskkirjaga: 

1.12.1 tugiteenuse vajaduse lõppemisel;  

1.12.2 pärast õpingute katkestamist või Vaimastvere Kooli lõpetamist; 

1.12.3 õpilaskodu kodukorra süstemaatilisel rikkumisel. 

 

 

II HEA ELU REEGLID 

 

2.1 Õpilaskodus viibides peab õpilane kinni õpilaskodu päevakavast, mille 

kinnitab kooli direktor. 

2.2 Erakorralise meditsiinilise abi vajadusel kutsub kasvataja kiirabi. 

2.3 Õhtusöögile koolimajja minnakse ühiselt, kogunedes eelnevalt õpilaskodu 

ees. 

2.4 Õppimistunni ajal kella 17.00 – 19.00 viibib õpilane oma toas ja tegeleb 

õppimisega või klassivälise kirjandusega. 

2.5 Õuemineku korral teavitab õpilane igakordselt kasvatajat sellest; 

kooliterritooriumilt lahkumisel ütleb õpilane, kuhu ta läheb. 

2.6 Õpilane peab õpilaskodus tagasi olema hiljemalt kell 21.00. 

2.7 Õpilasel on kohustus hoida terve päeva tuba korras (hommikust kuni 

magamaminekuni). 

2.8 Õpilane on kohustatud hoidma isiklikku hügieeni. 

2.9 Mööbli ümberpaigutamine on lubatud äärmisel vajadusel vaid kasvataja 

nõusolekul. 

2.10  Välisjalanõud paneb iga õpilane ise selleks ettenähtud jalanõude riiulisse.  

2.11 Iga õpilane täidab graafiku alusel korrapidaja kohustusi köögis, saalis ja 

eeskoridoris. 

2.12  Seinte, lagede, põrandate, akende, uste, mööbli ja muu vara lõhkumise või 

rikkumise hüvitab õpilase vanem või hooldaja. 

2.13  Õpilaskodusse tulles toob õpilane kaasa puhtad riided ja reedel koju minnes 

võtab mustad riided koju kaasa. 

2.14  Kaasatoodud esemete eest vastutab õpilane ise. 

2.15  Koridoris ja all saalis ei viibita paljalt, ega ka ülemäära paljastavates riietes. 

2.16  Õpilane on kohustatud täitma kasvataja korraldusi ja kohe teavitama 

kasvatajat tekkinud probleemidest. 

2.17  Õpilane suhtub kaasõpilastesse ja õpilaskodu töötajatesse heatahtlikult ja 

korrektselt. 

2.18  Õpilane ei tule õpilaskodusse haigena. 

2.19  Õpilasele määratud ravimeid hoitakse kasvatajate tööruumis lukustatud 

kapis. 

2.20  Öörahu tagamiseks annavad 1.-6. klassi õpilased oma telefonid hoiule.  

 

III ÕPILASE ÕIGUSED 

 

3.1 Õpilasel on õigus saada õpilaskodus abi õppeülesannete täitmisel. 

3.2 Õpilasel on õigus õppimistunni ajal segamatult õppida. 

3.3 Õpilasel on õigus öörahule. 

3.4 Õpilasel on õigus osaleda huvitegevuses, sh Vaimastvere noortekeskuse 

tegevuses. 

3.5 Õpilasel on õigus osa võtta õpilaskodu vaba aja tegevustest. 
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IV ÕPILASKODUS ON RANGELT KEELATUD: 

4.1  Lahkuda loata ja teavitamata õpilaskodust ja kooli territooriumilt; 

4.2  Omada ja tarbida alkoholi, tubakat, e-sigarette   ja narkootilisi aineid; 

4.3  Omada tuletegemise vahendeid; 

4.4  Ropendada, lärmata või muul moel häirida kaaselanikke; 

4.5  Ennast, kaasõpilasi või õpilaskodu vara ohustav tegevus; 

4.6  Võtta loata teiste isiklikke asju; 

4.7  Viibida õppimise ajal või loata üksteise tubades; 

4.8  Kanda ja laenutada luba küsimata üksteise riideid ja muid isiklikke asju; 

4.9  Kiimelda ja olla seksuaalvahekorras; 

4.10  Kasutada tubades kütteseadmeid, muusikakeskusi, arvuteid, televiisoreid, 

kõlareid; 

4.11  Panna õpilaskodu seintele plakateid; 

4.12  Jätta koolikotti ja õppevahendeid koolimajja; 

4.13  Valetada ja varastada; 

4.14  Tuua õpilaskodusse koduloomi; 

4.15  Hoida oma toas ravimeid; 

4.16  Katuseakendest välja ronida. 

 

V MÕJUTUSMEETMED 

5.1 Suuline märkus ja käitumise arutamine; 

5.2 Kasvataja kirjalik märkus õpilaskodu päevikus; 

5.3 Õpilase käitumise arutamine vanemaga; 

5.4 Kasvataja kirjalik märkus ühiskondliku kasuliku tööga; 

5.5 Õpilasega tema käitumise arutamine direktori juures; 

 

5.6 Direktori käskkirjaga noomitus; 

5.7 Õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus; 

5.8 Direktori käskkirjaga ajutiselt õpilaskodu kasutamise õiguse äravõtmine; 

5.9 Direktori käskkirjaga vastavalt ettenähtud korrale õpilaskodust 

väljaarvamine. 


