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KIIGEMETSA KOOLI ÕPILASKODU KODUKORD 
 

 

Kiigemetsa Kooli õpilaskodu kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 39 

lg 4 alusel. 

1. ÜLDSÄTTED 

1.1. Kooli õpilaskodu kodukord (edaspidi Kodukord) on õpilastele ja koolitöötajatele 

täitmiseks kohustuslik. 

1.2. Õpilase suhtes, kes ei käitu  Kodukorra kohaselt, rakendatakse õpilase suhtes 

põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid vastavalt 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 58. 

1.3. Õpilaskodus aset leidnud vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate juhtumite 

fikseerimine ja lahendamine toimub Kiigemetsa Kooli kodukorra alusel. 
1.4. Kodukord on avalik dokument, millega saab tutvuda kooli veebilehel ja kooli 

raamatukogus. 

1.5. Õpilaskodu õpilastele  laieneb lisaks Õpilaskodu kodukorrale ka Kiigemetsa Kooli 

kodukord. 

 

2. ÕPILASKODUSSE VASTUVÕTMINE 

2.1. Õpilasele antakse koht õpilaskodusse vanema (eestkostja, hooldaja) kirjaliku 

avalduse alusel, mille kinnitab kooli direktor käskkirjaga.  

2.2. Õpilaskodusse  õpilase vastuvõtmisest või vastuvõtmisest keeldumisest teavitatakse 

õpilase vanemat kirjalikult 5 tööpäeva jooksul. 

 

3. ÕPILASE ELUKORRALDUS 

3.1. Õpilaskodus toimub töö direktori poolt kinnitatud õpilaskodu päevakava alusel. 

3.2. Õpilasele on õpilaskodus viibimise ajal vajadusel tagatud füsioteraapia ja 

muusikateraapia ning sotsiaalpedagoogi nõustamine.  

3.3. Õpilaskodu seintele, akendele, ustele on plakatite ja kaunistuste kleepimine lubatud 

ainult kokkuleppel kasvatajaga.  

3.4. Seinte, lagede, põrandate, uste, mööbli lõhkumise ja rikkumise hüvitamine toimub 

kokkuleppel õpilase vanemaga (eestkostja/hooldaja).  

3.5. Õppimistunnid koduste ülesannete täitmiseks toimuvad klassiruumides.  
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3.6. Õpilaskodust lahkumine nädala sees on lubatud ainult klassijuhataja või kasvataja 

loal kokkuleppel vanemaga (eestkostja/hooldaja).  

3.7. Haigestumise korral teostab õpilase esmase läbivaatuse kooli meditsiiniõde ning teeb 

otsuse õpilase tervisliku seisundi ja edasise tegutsemise kohta.  

3.8. Kooli meditsiiniõe loal võib õpilane päeval jääda õpilaskodusse, haiguse kestes 

organiseerib meditsiiniõde õpilase turvalise kojusaatmise koostöös vanemaga 

(eestkostja/hooldaja).  

3.9. Erakorralise meditsiinilise abi vajadusel kutsub kasvataja kiirabi. 

3.10. Probleemide korral pöördub õpilaskodu õpilane oma rühma kasvataja poole.  

3.11. Õpilane tuleb nädala alguses õpilaskodusse nädalaks vajalike puhaste riietega.  

3.12. Isikliku ihupesu ja sokid peseb õpilane vajadusel ise käsitsi.  

3.13. Märjad riided kuivatatakse kuivatuskapis.  

3.14. Voodipesu vahetamine toimub iga 10 koolipäeva järel.  

3.15. Hinnalisi esemeid (elektriline olmetehnika, ehted) ei ole lubatud õpilasel 

õpilaskodusse kaasa võtta.  

3.16. Kõik õpilaskodus elavad õpilased on kohustatud:  

3.16.1. hoidma talle elamiseks antud ruumi, õpilaskodu vara ja õppevahendeid;  

3.16.2. täitma kasvataja ja abikasvataja korraldusi;  

3.16.3. käituma korrektselt ja suhtuma viisakalt kaasõpilastesse;  

3.16.4. hoidma korras õpilaskodu toa;  

3.16.5. täitma õpilaskodu päevakava ja kodukorda;  

3.16.6. omama isiklikke hügieenitarbeid, mida ei laenutata teistele;  

3.16.7. kandma vahetusjalatseid.  

3.17. Õpilaskodus on keelatud:  

3.17.1. olmeprügi maha viskamine, kandmine üldkasutatavatesse ruumidesse või aknast 

välja viskamine;   

3.17.2. uste prõmmimine, karjumine ja ropendamine;  

3.17.3. ilma loata teiste tubades viibimine;  

3.17.4. suitsetamine ja tuletegemise vahendite omamine;  

3.17.5. äritsemisega tegelemine;  

3.17.6. varastamine;  

3.17.7. alkoholi ja narkootiliste ainete omamine ja tarbimine;  

3.17.8. närimiskummi närimine;  

3.17.9. endale ja teistele ohtlike ainete, esemete ja pürotehnika omamine;  

3.17.10. õpilaskodu territooriumilt omavoliline lahkumine;  

3.17.11. kaasõpilaste isiklike riiete ja asjade omamine ja kasutamine; 

3.17.12. elektrilise olmetehnika kasutamine ilma kasvataja/kasvataja abi juuresolekuta; 

3.17.13. öörahu segamine;  

3.17.14. välisjalanõude kandmine;  

3.17.15. õppetöö ajal õpilaskodus ilma mõjuva põhjuseta viibimine. 

 

4. ÕPILASKODUST VÄLJA ARVAMINE  

4.1. Õpilaste väljaarvamine õpilaskodust toimub:  

4.1.1. kooli lõpetamisel;  

4.1.2. koolist lahkumisel.  

4.2. Õpilase õpilaskodust väljaarvamine toimub vanema (eestkostja, hooldaja) kirjaliku 

avalduse alusel, mille kinnitab direktor käskkirjaga. Väljaarvamisest teavitatakse 

vanemat kirjalikult 5 tööpäeva jooksul. 


