Õpilaskodu kodukord

1. PÄEVAKAVA
8.20

ÄRATUS, HOMMIKUNE HÜGIEEN

8.45

HOMMIKUSÖÖK

9.00 – 15.25

ÕPPETUNNID KOOLIS

10.35 – 10.55

LÕUNASÖÖK

14.25 – 14.35

ÕHTUOODE

15.35 – 17.00

VABA AEG

17.00 – 18.30

ÕPPIMINE

18.30 – 21.00

VABA AEG

19.00 – 19.20

ÕHTUSÖÖK

21.00 – 22.00

ÕHTUNE HÜGIEEN

23.00-

ÖÖRAHU

2. ÜLDSÄTTED
2.1. J. V. Veski nim Maarja Põhikooli õpilaskodu (edaspidi: õpilaskodu)
kodukord määratleb õpilase elukorralduse õpilaskodus ning õpilaskodusse
vastuvõtmise ja õpilaskodust väljaarvamise tingimused ja korra
“Põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse” § 4 ja § 39 alusel ning arvestab
Haridus-ja teadusministeeriumi 11.augusti 2010.a. määruses nr 39 esitatud
nõudeid.
2.2 . Õpilane on kohustatud täitma kodukorda ja sellest tulenevaid temale
kohaldatud päevakava.
2.3. Õpilaskodu kodukorra koostamisel on arvestatud kooli õppe-ja
kasvatustegevuse korraldusega ning õpilastele vajaliku abi ja teenuste
osutamise vajadusega.
2.4. Õpilaskodu on ellu kutsutud õpilaste tugisüsteemina arvestades
nende individuaalseid vajadusi js huvidele vastavaid õppimis-, elamis- ja
kasvatustingimusi.
2.5.

Õpilaskodus on võimalik taotleda kohta koduvalla (kohtade

olemasolul ka teiste linnade/valdade) õpilastel, kellede perekondadel
kodune olukord ei võimalda lapsele soodsaid õppetingimusi.
2.6. Õpilased saavad koha kooli õpilaskodus kooli direktori käskkirjaga
üheks õppeaastaks kindlaksmääratud toas. Eluruumi võib vahetada ainult
kasvataja nõusolekul.
2.7. Õpilaskodu õpilane läheb igal nädalavahetusel ja koolivaheajal oma
koju.
2.8. Õpilaskodu avatakse esmaspäeval kell 8.00 ja suletakse reedel
13.30. Õpilased saabuvad ja lahkuvad õpilasliini bussidega. Kui õpilane
kokkulepitud ajal ei saabu, on lapsevanem/hooldaja kohustatud teatama

telefonil 56465158 või 53003864.
2.9. Õpilaste viibimist õpilaskodus korraldavad õpilaskodu juhendaja ja
kasvatajad , kes tagavad korra õpilaskodus

3. ÕPILASTEL ON KEELATUD

3.1. Koolitundide ajal õpilaskodus põhjuseta viibimine.
3.2. Inventari viimine ühest ruumist teise.
3.3. Hoida, levitada, tarvitada tubakasaadusi, narkootilisi aineid ja
alkohoolseid jooke.
3.4. algatada kaklusi, ahistada moraalselt ja füüsiliselt kaasõpilasi või
kasvatajaid
3.5. Hasartmängude korraldamine ja nendes osalemine.
3.6. Vahetada või võtta teistele kuuluvaid esemeid ja riideid.
3.7. Igasuguste relvade, laskevahendite ja pürotehnika hoidmine ning
kasutamine õpilaskodus ja selle territooriumil.
3.8. Käituda lärmakalt, kasutada ebatsensuurseid väljendeid
3.9 .Segada öörahu

4. KOHUSTUSTE EIRAMISEL RAKENDUVAD KARISTUSED
4.1. Kasvataja suuline märkus.
4.2. Kasvataja märkus koju teatamisega, kooskõlas klassijuhatajaga.
4.3. Kooli juhtkonna märkus.
4.4. Kooliga kooskõlas õpilaskodu kasutamise õiguse ära võtmine 1

nädalaks.
4.5. Kooliga kooskõlas õpilaskodu kasutamise õiguse ära võtmine 1
kuuks.
4.6. Õpilaskodu õpilaste nimekirjast välja arvamine, kui õpilane rikub
kodukorra punkte 3.3., 3.4., 3.7., seades ohtu kaasõpilaste ja kasvatajate
turvalisuse.

5. LÕPPSÄTTED
5.1. Kodukord avalikustatakse kooli veebilehel ning tutvustatakse seda
õpilase õpilaskodusse vastuvõtmisel õpilasele ja tema seaduslikule
esindajale.

ÕPILASKODUS ELAVA ÕPILASE MEELESPEA :

Olles õpilaskodus tean, et see on minu kodu ja igas kodus on oma reeglid ja
tavad, millest kinni pidamine on abiks kohanemisel ja elamisel
Sellepärast :


Tean, et õpilaskodu territooriumilt lahkumine omavoliliselt on
keelatud.
 Õpilaskodusse tulles võtan kaasa nädalaks puhtad ilmastikule
sobivad riided ja jalanõud .
 Mul on isiklikud hügieenitarbed (hambahari, pasta, seep, seebikarp,
nuustik, vajadusel šampoon, kamm ja taskurätt).
 Tean, et õpilaskodu asjad on meie ühine vara.
 Olen meeldivaks kaaslaseks teistele õpilastele, ei ropenda.
 Hoian korras oma toa ja isiklikud asjad.
 Hoian korras korrapidajana: söökla, õpilaskodu koridorid ja
puhketoa.
 Tean, et suitsetamine, alkoholi ja narkootiliste ainete tarvitamine on
keelatud õpilaskodu ruumides ja kooli territooriumil.
 Kasutan õpilaskodus vahetusjalanõusid.
 Riiete kuivatamiseks kasutan koridoris olevaid reste (tean, et
radiaatoritel riiete kuivatamine keelatud).
 Koolikoti toon õppetundide lõppedes kohe õpilaskodusse.

 Kodused ülesanded õpin õppimisajal oma toas, segamata
kaasõpilasi.
 Tean, et teiste tubades viibimine on keelatud. Tean, et õpilaskodu
territooriumilt lahkumine omavoliliselt on keelatud.
 Ei sega öörahu.
 Tean, et halvast enesetundest (haigusest) teavitan koheselt
kasvatajat, kes teavitab edasi minu vanemaid.
 Ma ei tule haigena õpilaskodusse ja puudumise korral esitan tõendi
klassijuhatajale, kuid enne näitan seda ka õpilaskodu kasvatajale.
 Alati pöördun probleemi korral kasvataja poole.

