
Kinnitatud direktori käskkirjaga nr.1 - 2/7 23.01.2017 
 

VANA-VIGALA PÕHIKOOLI ÕPILASKODU KODUKORD  
 

 

I ÜLDSÄTTED  
1. Õpilaste viibimist õpilaskodus korraldavad kasvatajad, kes tagavad korra õpilaskodus. 

2. Õpilaskodus elamisõiguse saanud õpilane allub otseselt kasvatajale ning täidab 

vastuvaidlematult õpilaskodus kehtestatud sisekorraeeskirju. 

3. Õpilaskodu soovija lapsevanem (või hooldaja) täidab vastava avalduse blanketi ning on 

teadlik õpilaskodus kehtivast korrast. Kodukorraga tutvumist tuleb kinnitada allkirjaga või 

fikseerida see teatena E- koolis. 

4. Iga õpilaskodus elav õpilane kannab susse või muid lahtisi sisejalatseid. 

5. Isiklike hügieenitarvete hulka kuuluvad kindlasti seep, hambahari ja -pasta, käterätik, kamm. 

6. Igal hommikul ja õhtul peseb õpilane hambaid, igal õhtul on kohustuslik dušši all pesemine. 

7. Nädala sees õpilaskodust lahkumiseks helistab lapsevanem direktorile, klassijuhatajale ja 

kasvatajale, andes teada ka õpilase tagasitulekuaja.  

8. Õpilaskodus elavatele õpilastele laienevad Vana-Vigala Põhikooli kodukord, mille eiramine 

võib kaasa tuua õpilaskodust väljaarvamise.  

9. Haigestunud õpilaskodu õpilane suunatakse (perele teate edastamise järel) kodusele ravile. 

Õpilase tõsise haigestumise korral on lapsevanemal kohustus lapsele järgi tulla. 

10.Ravimite kasutamine ainult vanematelt või arstilt saadud kirjalike suuniste järgi. 

11.Õpilaskodus elav õpilane vastutab oma isikliku vara eest. 

12.Probleemide ilmnemisel õpilaskodus pöördub õpilane kõigepealt kasvataja poole ja koolis 

klassijuhataja poole. 

13.Kaugemalt õpilased tulevad pühapäeval alates kella19.00-ks õpilaskodusse, et jõuaks 

õppimise tehtud. Oma saabumisest tuleb teatada hiljemalt 14.00- ks, et oleks võimalik arvestada 

õhtuootega. 

 

II ÕPILASTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED  
 

1. ÕIGUSED: 

Õpilasel on 

1.1. õigus saada magamiskoht; 

1.2. õigus omada õppimiseks vajalikke asju (laud, tool, valgusti jne); 

1.3. õigus kasutada pesuruumi; 

1.4. õigus saada 4 korda päevas toitlustatud; 

1.5. õigus osaleda ringide töös vastavalt õpilaskodu päevakavale. 

 

2. KOHUSTUSED: 

Õpilane on 

2.1. kohustatud täitma päevakava; 

2.2. kohustatud hoidma puhtust ja korda oma toas ja üldkasutatavates ruumides; 

2.3. kohustatud käituma korrektselt ja viisakalt suhtuma kaasõpilastesse; 

2.4. kohustatud alluma kasvataja korraldustele; 

2.5. kohustatud teatama kasvatajale isiklikult oma lahkumisest õpilaskodust(kooliüritustele); 

2.6. kohustatud omama isiklikke hügieenitarbeid; 

2.7. kohustatud suhtuma õpilaskodu varasse heaperemehelikult, mitte lõhkuma õpilaskodu 

inventari; 

2.8. kohustatud likvideerima võlad Vana-Vigala TTK- söögisaalis ja õpilaskodus, enne kui talle 

väljastatakse lahkumiseks vajalikud dokumendid; 

2.9. kohustatud kooli kaasa võtma õppevahendid ja kehalise kasvatuse riided; 

2.10. kohustatud ööseks kõik nutiseadmed välja lülitama; 



2.11. kohustatud oma osalust treeningus/ huviringis fikseerima huvitegevuspäevikus, kuhu 

annab allkirja treener või ringijuhendaja. 

 

3. VÕIMALUSED 

Õpilasel on 

3.1.võimalus kasutada isiklikku arvutit ja internetti 

3.2.võimalus isiklikku pesu pesta- kokkuleppel kasvatajaga. Masin tuleb täita enne õhtusööki 

(sokid ja aluspesu peseb õpilane ise käsitsi). 

 

 

III ÕPILASKODUS ON KEELATUD:  
 

3.1. omada ja tarbida tubakatooteid, alkohoolseid jooke ning narkootilisi aineid; 

3.2. kasutada ebatsensuurseid väljendeid; 

3. vilistada, karjuda, uksi prõmmida, segada öörahu; 

3.4. omada ja kasutada ilma loata teiste isiklikke asju; 

3.5. õppetöö ajal viibida õpilaskodus ilma mõjuva põhjuseta; 

3.6. kleepida seintele, ustele plakateid jms.; 

3.7. teha lahtist tuld ja omada tuletegemise vahendeid; 

3.8. kõrvaliste isikute viibimine; 

3.9.viibida teiste tubades ja teistel korrustel; 

3.10.kiimelda ja olla seksuaalvahekorras; 

3.11.kasutada tubades kütteseadmeid, muusikakeskuseid, televiisoreid; 

3.12.jätta koolipäevadel õpilaskodusse  koolikotti ja kehalise kasvatuse riideid; 

3.13.MP3-ede,pleierite,mobiiltelefonide kasutamine õppetundides ja öörahu ajal; 

3.14.minna ujuma ilma koolitöötaja järelevalveta; 

3.15. jagada teistega retseptiravimeid /valuvaigisteid; 

3.16. ilmuda õpilaskodusse alkoholi/ narko joobes. 

 

 

IV MÕJUTUSVAHENDID 

4.1 Vestlus klassijuhataja ja direktoriga 

4.2 Vestlus sotsiaalpedagoogiga 

4.3 Vestlus psühholoogiga 

4.4 Osalemine lisahuviringis 

4.5 Osalemine ümarlaua koosolekul 

4.6 Osalemine käitumist reguleeriva grupi töös 

 

 

V KARISTUSED  
 

5.1. Kasvataja suuline märkus. 

5.2. Kasvataja märkus koju teatamisega ja klassijuhataja informeerimisega. 

5.3. Kooli juhtkonna noomitus. 

5.4. Õpilaskodu kasutamise õiguse ära võtmine 1 nädalaks. 

5.5. Õpilaskodu kasutamise õiguse ära võtmine 1 kuuks. 

5.6. Õpilaskodu õpilaste nimekirjast välja arvamine. 

 

VI KORRAPIDAMINE 

 

6.1.Igapäevaselt tuleb korras hoida oma tuba, kapid, sahtlid, vannituba,köök, WC , hoida puhtust 

kõigis üldkasutatavates ruumides( tv-tuba, koridorid, trepid) 



6.2. Igapäevaselt on määratud korrapidajad, kes vastutavad oma ülesannete eest( toidu toomine 

TTK söögisaalist, ühisruumide korrastamine, prügikoti väljaviimine) 

6.3.Iga nädala neljapäeval toimub õpilaskodus koristamine: 

kõik õpilased klopivad oma tekid ja padjad; 

kõik puhastavad oma voodid; 

võetakse tolm aknalaudadelt, kappidelt, laudadelt, põrandalt; 

korrastatakse oma kappe ja lauasahtleid; 

 

Õpilaskodus lõhutud vara hüvitamine või asendamine toimub vastavalt hinnakirjale 

Lõhkumine/ purunemine fikseeritakse kirjalikult. Arve esitatakse lapsevanemale. 

. 

 

 

PÄEVAPLAAN 

 

7.00 Äratus (kümblus, enese ja oma voodi korrastamine); 

7.40 Hommikusöök TTK söögisaalis, peale sööki suundumine õppetööle koolimajja (kaasas kõik 

vajalikud õppevahendid ja kehalise kasvatuse riided). Õpilaskodu suletakse. 

 

Õppetöö tundide ettevalmistamiseks toimub põhikoolis õpilaskodu pedagoogi juhendamisel 
Õpilased kogunevad õppeklassi ja asuvad tunde ette valmistama, teiste häirimine rangelt 

keelatud. Õppetöö lõpetamisel esitada õpilaspäevik õpetajale (kasvatajale), kes kontrollib tehtut. 

Kokkuleppel aineõpetajatega on võimalik osaleda konsultatsioonides. 

 

Õpilaskodu on avatud peale õppetunnis osalemist, mitte enne, kui 16.00 

 

16.00 Korrapidaja toob õhtusöögi õpilaskodusse 

16.30-17.00 õhtusöök 

Õppetööst vaba aega on soovitatav kasutada huvitegevuseks. 

20.00 Õhtuoode,  vaba aeg (tv-vaatamine, lauamängud, jne). 

21.00 Valmistumine magamaminekuks. Pesemine. Välisuksed lukku. 

21.30 Vaikne pooltund oma tubades enne öörahu. Raamatu lugemine. 

22.00 ÖÖRAHU 

 

 

 

 


