
Kooli kodukord 
 

OLEN MUUGA PÕHIKOOLI ÕPILANE JA- KÄITUN TEISTEGA NII, NAGU MA 
TAHAN, ET MINUGA KÄITUTAKSE 
 
1. Ühes õppenädalas on viis õppepäeva. 
2. Õppetöö algab kell 800. 
3. Õppetunni pikkus on 45 minutit. 
4. Reede hommikuti on klassijuhataja pooltund. 
5. Vahetunni pikkus on 10 minutit. 

Söögivahetund on 20 minutit: 11.35- 11.55 
Söögivahetund reedeti: 12.05- 12.25  
Igal hommikul kell 8.45 hommikupuder 

6. Koolibuss väljub: hommikul kell 7.25 Laekverest ja 7.17 Veneverest 
                                   õhtul kell 14.45 Rahkla ja 15.25 Veneverre  

 

ÕPILASE KOHUSTUSED 
1. Tervitan õpetajaid, koolitöötajaid, külalisi, kaasõpilasi. 
2. Võtan osa kõikidest tundidest, õpin ja arendan ennast võimetekohaselt. 
3. Kõik vajalikud materjalid ja töövahendid on mul koolis kaasas. 

Nende puudumine segab minu ja kaasõpilaste tööd. 
4. Kool ja selle sisustus maksavad palju. Seepärast hoian seda hoolega. 

Tean, et selle tahtlikul rikkumisel pean kahju hüvitama. 
5. Täidan ja hoian õpilaspäevikut korralikult, sest see on kohustuslik dokument. 
6. Kõik koolist saadetud teated viin koju vanematele, kes kinnitavad seda allkirjaga. 

Kool ja kodu peavad teadma nii heast kui halvast. 
7. Õpikud katan ümbrispaberiga. Õpiku kaotamise või rikkumise korral tuleb mul 

raamatu maksumus hüvitada. 
8. Õpetajate tuppa ja teistesse ametiruumidesse sisenen ainult vajadusel. 
9. Ma ei tarvita alkoholi ega suitseta. Samuti keeldun ma mõnuainetest ja 

narkootikumidest ega levita neid kaasõpilaste hulgas.  
10. Koolis ja kooli territooriumil ma ei kasuta lahtist tuld ja pürotehnilisi tooteid. 
 
KÄITUMINE TUNNIS 
1. Enne tundi lülitan välja või panen hääletuks oma mobiiltelefoni. 
2. Tunnis olen tähelepanelik, töötan hoolega kaasa ning ei sega teisi. 
3. Lõpetan kõik tööd ja täidan kodused ülesanded. Õpetaja ei saa anda täielikke 

teadmisi, kui ma tundideks ei valmistu. 
4. Koolist puudumise korral esitan lapsevanema tõendi. 
5. Ma ei hiline tundidesse, see segab tööd. 
6. Tean, et tunni lõpetab õpetaja, mitte kell. 
7. Ma ei näri tunnis närimiskummi. 
 



KÄITUMINE VAHETUNNIS 
1. Käitun vahetundide ajal väärikalt, ei jookse ega tõukle, sest muidu ma segan teisi, 

kes tahavad puhata. 
2. Sööma lähen koos klassi ja õpetajaga. Enne sööki pesen käsi. Söögilauas käitun 

viisakalt. Söömise lõpetanud, panen nõud kokku ja viin selleks ettenähtud kohta. 
Ma ei söö (saiakesi jms.) koolimaja üldkasutatavates ruumides, vaid kooli sööklas. 

3. Vahetan jalanõud, kui lähen vahetunnis õue. 
 
RIIETUMINE KOOLIS 
1. Üleriided ja välisjalatsid jätan garderoobi.  
2. Hoian kooli ruumides puhtust, kannan vahetusjalatseid (vahetusjalatsitena ei 

kanna spordijalatseid, saapaid, kummikuid ega musta kummitallaga jalatseid). 
3. Ei jäta garderoobi riiete taskusse võtmeid, dokumente ega raha. 
4. Vahetusjalatsid hoian sussikotis. 
5. Riietus on mul koolitööks sobiv, puhas ja korralik. Ehted on tagasihoidlikud ja 

sobivad riietusega ning meik (küünelakk) märkamatu. Spordiriietes lähen ainult 
kehalise kasvatuse tundi.  
Ülekoolilistele aktustele ja pidudele tulen pidulikus riietuses. 

 
ÕPILASENA ON MUL ÕIGUS: 
1. Saada täiendavat abi õpetajatelt vastavalt koolis kehtivale korrale; 
2. Osaleda kooli huvialaringide töös; 
3. Kasutada kooli ruume ja vara tasuta vastavalt koolis kehtivale korrale; 
4. Saada koolis esmaabi; 
5. Esitada kooli direktsioonile pretensioone õpetamise taseme suhtes või ideid kooli 

töö parandamiseks; 
6. Õppenõukogu otsusega mittenõustumise korral pöörduda kolme päeva jooksul 

kooli hoolekogu või maakonna haridus- ja sotsiaalosakonna poole otsuse 
läbivaatamiseks. 

7. Vaidlustada hindeid kümne päeva jooksul pärast hinde teada saamist, esitades 
kooli direktorile kirjalikult vastava taotluse koos põhjenduste ja tööga. 

 
ÕPILASTE TUNNUSTAMINE 
1. Kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest”tunnustatakse kõikide klasside õpilasi 
vastavalt õppenõukogu otsusele. 
2. Kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kellel kõigi 
lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksamihinne on 
„väga hea” 
3. Õpilastele, kellel on tunnistusel õppeaasta lõpus kõikide ainete aastahinne „hea” ja 
„väga hea” autasustatakse raamatuga. 
4. Õpilasele avaldatakse direktori käskkirjaga kiitust 

1. kooli esindamise eest väljaspool koolimaja 
2. heade ja väga heade tulemuste eest õppetöös 
3. aktiivse huvitegevuse eest 

 
 



 
ÕPIKUTE, TÖÖRAAMATUTE, TÖÖVIHIKUTE JA TÖÖLEHTEDE KASUTAMISE 
NING ÕPIKUTE KOOLILE TAGASTAMISE TINGIMUSED JA KORD 
 

1. kool võimaldab õpilasel kasutada tasuta kooli õppekava läbimiseks vajalikke 
õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti 

2. õpikud saavad õpilased vastava aine õpetaja käest sügisel 
3. tööraamatud, töövihikud ja töölehed jäävad õpilasele 
4. õpikud tuleb tagastada kevadel aineõpetajatele 
5. õpilasel, kes on tahtlikult rikkunud õpikut(sodinud, rebinud katki jne.), tuleb 

õpiku maksumus tasuda või osta uus õpik  
 
HINDAMISEST TEAVITAMINE 

1. Õpitulemuste hindamise põhimõtteid ja korda tutvustab aineõpetaja õppeaasta 
alguses. 

2. Klassijuhatajad teavitavad hinnetelehe abil vanemaid lapse õpiedukusest kord 
veerandis. 

3. Kool on ühinenud e-kooli süsteemiga, hinded on jälgitavad pidevalt. 
4. Kui õpilane ja vanem ei soovi hindamisest teavitamist elektrooniliselt, teavitab 

kool õpilast ja vanemat hindamisest paberkandjal. 
 

ÕPPEST PUUDUMISE TEAVITAMINE 
1. lapsevanem teavitab õppest puudumise esimesel õppepäeval kooli õpilase 

puudumisest ja selle põhjustest 
2. kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud, teavitab kool sellest 

vanemat hiljemalt järgmisel õppepäeval 
3. kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud ning koolil ei ole 

õnnestunud puudumise põhjust välja selgitada, teavitab kool vallavalitsust 
4. kool peab puudumiste arvestust ja teeb kokkuvõtte vähemalt üks kord 

õppeveerandi jooksul ja teavitab sellest vanemat klassitunnistuse kaudu 
5. kui koolil on tekkinud põhjendatud kahtlus, et õpilase puudumise põhjendamisel 

on esitatud ebaõigeid andmeid, on koolil õigus taotleda vanemalt täiendavaid 
selgitusi 

 
KOOLIS RAKENDATAVAD MEETMED KOOLIKOHUSTUSE TÄITMISE 
TAGAMISEKS 
Eesmärgiga mõjutada õpilasi kooli kodukorra kohaselt käituma ja teistest lugu 
pidama ning ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis, võib õpilase 
suhtes rakendada põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja 
mõjutusmeetmeid. 
 
Enne tugi- või mõjutusmeetme määramist kuulatakse ära õpilase selgitused ja 
põhjendatakse õpilasele tugi- ja mõjutusmeetmeid. 
 
ÕPILASE SUHTES KOHALDATAVAD TUGIMEETMED 
 



1. õpilase käitumise arutamine vanemaga 
2. õpilasega tema käitumise arutamine direktori juures 
3. õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus või hoolekogus 
4. õpilasele tugiisiku määramine 
5. kirjalik noomitus 
6. esemete, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, 

kooli hoiulevõtmine 
7. õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja 

saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused 
8. konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga saavutada kokkulepe 

edasiseks tegevuseks 
9. kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine, mida võib kohaldada õpilase vanema 

nõusolekul 
10. pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud 

tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul 
11. ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja 

väljasõitudest 
12. ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul 

nõutavad õpitulemused 
 
Ajutist õppes osalemise keeldu koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul 
nõutavad õpitulemused võib õpilase suhtes rakendada kuni 10 õppepäeva ulatuses ühe 
poolaasta jooksul. 
 
ÕPILASTE JA KOOLI TÖÖTAJATE VAIMSET JA FÜÜSILIST TURVALISUST 
OHUSTAVATE OLUKORDADE ENNETAMINE JA NEILE REAGEERIMINE, 
JUHTUMIST TEAVITAMINE JA LAHENDAMINE  
 
Vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamiseks: 

1. peavad vahetundide ajal kooli üldkasutatavates ruumides korda 
korrapidajaõpetajad ja õpilased korrapidamisgraafiku alusel. 

2. on keelatud kasutada õpilaste ja täiskasvanute suhtes vaimset ja füüsilist 
vägivalda; 

3. ei ole ilma loata õpilasel õppepäeva jooksul lahkuda koolimajast ega kooli 
territooriumilt; 

6. kooli töötajad hoiavad õpperuumi ja kabinetiukse vajadusel lukus kui nad ise 
ruumis ei viibi; 
7. süüteo toime pannud õpilase suhtes rakendatakse mõjutusmeetmeid; 
8. süüteo põhjustanud isik ja/või pealtnägija annab suulise või kirjaliku seletuse, kus 
fikseeritakse juhtumi toimumise kuupäev, seletuse andnud isiku ja pealtnägijate 
andmed ning kirjeldatud juhtumi sisu; 
9. klassijuhataja teavitab õpilaselt suulise või kirjaliku seletuse võtmisest tema 
vanemat ning võimaldab vanemal õpilaselt võetud seletuse ja väljaselgitatud juhtumi 
asjaolude kohta koostatud dokumentidega tutvuda; 
10. kooli õpilaste ja töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade 
lahendamiseks on koostatud hädaolukorra lahendamise plaan. 



 


