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Kooli õpilaskodu kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 39 lg 4 

alusel. 

 

Kooskõlastatud  Kammeri Kooli õppenõukogus  20.12.2010 protokoll nr 2 

Kooskõlastatud Kammeri Kooli hoolekogus 04.01.2011 protokoll nr 2  

Kehtestatud Kammeri Kooli direktori  10. jaanuari 2011.a. käskkirjaga nr 1.1-2/50 

 
I Üldsätted 

1.1. Kooli õpilaskodu kodukord on õpilastele ja koolitöötajatele (pedagoogid ja teised 

töötajad) täitmiseks kohustuslik. 

1.2. Õpilase suhtes, kes ei käitu kooli õpilaskodu kodukorra kohaselt, rakendatakse 

õpilase suhtes põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 58 sätestatud tingimustel ja korras. 

1.3. Kooli õpilaskodu kodukord on avalik dokument, millega saab tutvuda kooli 

veebilehel (www.kammerikool.ee)  ja kooli raamatukogus. Kooli õpilaskodu kodukord 

on väljas ka õpilastele nähtavas kohas, milleks on kooli õpilaskodu infostend. 

1.4. Õpilaskodusse vastuvõtmise ja nimekirjast väljaarvamise otsustab kooli direktor 

käskkirjaga.  

1.5. Taotluse õpilase õpilaskodusse vastuvõtmiseks esitab vanem (taotluse vorm kooli 

veebilehel www.kammerikool.ee). 

1.6. Õpilaskodu õpilastele laieneb lisaks õpilaskodu kodukorrale ka  Kammeri Kooli 

kodukord. 

1.7. Õpilaskodus kasutatakse jälgimisseadmestikku. Jälgimisseadmestiku kasutamisest 

teavitamiseks kasutatakse kooli õpilaskodu välisuksele paigutatud teabetahvlit, millel on 

musta värviga videokaamera kujutis ning sõna „VIDEOVALVE“. 

 

II Õpilaskodu kasutamise kord 

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

2.2.. Õpilaste viibimist õpilaskodus korraldavad õppealajuhataja juhendamisel õpilaskodu 

kasvatajad, kasvataja-tegevusjuht ja abikasvatajad.  

2.3. Õpilaskodus on õpilasel võimalus viibida esmaspäevast reedeni; nädalavahetustel ja 

koolivaheaegadel on õpilaskodu suletud.  

2.4. Õpilaskodust lahkumine nädala sees on lubatud ainult klassijuhataja ja  kasvataja loal 

kokkuleppel vanemaga (eestkostja/hooldaja). 

2.5. Õpilasele on õpilaskodus viibimise ajal tagatud esmane meditsiiniline teenindamine 

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

otsuse õpilase tervisliku seisundi ja edasise tegutsemise kohta. 

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

organiseerib meditsiiniõde õpilase turvalise kojusaatmise koostöös vanemaga 

(eestkostja/hooldaja). 

2.8. Erakorralise meditsiinilise abi vajadusel kutsub kasvataja kiirabi 

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

kokkuleppel õpilase vanemaga (eestkostja/hooldaja). 

2.8. Probleemide korral pöördub õpilaskodu õpilane oma pere kasvataja poole 

2.9. Õpilaskodus kasutab õpilane isiklikku riietust ja hügieenitarbeid.  
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2.10. Isikliku ihupesu ja sokid peseb õpilane vajadusel ise käsitsi. 

2.11. Voodipesu vahetamine toimub iga 10 koolipäeva järel. 

2.12. Märjad riided kuivatatakse kuivatuskapis. 

 

III Õppimis-, elamis- ja  kasvatustingimused õpilaskodus 

3.1. Õpilasele on võimaldatud: 

 koht 2-või 3-kohalises toas; 

 toitlustamine  4x päevas; 

 kasutada erinevaid abiruume (pesuruum, puhketuba, köök) ja kokkuleppel 

kasvatajaga/abikasvatajaga neis olevaid seadmeid (külmik, teler, pesumasin); 

 hoiustada vajadusel esemeid ja raha (nt arvuti);  

 osaleda ringide töös, vastavalt kooli ja õpilaskodu päevakavale. 

3.2. Õpilane on kohustatud: 

 täitma õpilaskodu kodukorda ja päevakava;  

 hoidma ja tagama puhtuse ja korra nii oma toas kui üldkasutatavates ruumides;  

 käituma korrektselt ja suhtuma kaasõpilastesse ning õpilaskodu personali 

lugupidavalt;  

 alluma kasvatajate, kasvataja-tegevusjuhi ja abikasvatajate korraldustele; 

 omama isiklikke hügieenitarbeid, mida ei laenutata teistele; 

 kandma vahetusjalatseid; 

 suhtuma õpilaskodu varasse heaperemehelikult;  

 vastutama oma isikliku vara eest;  

 hüvitama kahju õpilaskodu vara või ruumide tahtlikul kahjustamisel;  

 kasutama vett, elektrienergiat, paberit, õpilaskodus asuvaid seadmeid ja 

vahendeid säästlikult ning otstarbekalt;  

 toast viimasena lahkudes sulgema akna ja kustutama tuled;  

 koristama oma toa ise (paneb ära riided, korrastab voodi);  

 hüvitama tulekahjusignalisatsiooni valeväljakutse. 

3.3. Lubamatud tegevused õpilaskodus ja õuealal: 

 loata teistes peredes viibimine; 

 õpilaskodu territooriumilt omavoliline lahkumine;  

 elektrilise olmetehnika kasutamine kasvataja/kasvataja abi juuresolekuta; 

 alkoholi, tubaka ja narkootiliste ainete omamine ja tarbimine;  

 endale ja teistele ohtlike ainete, esemete ja pürotehnika omamine ja kasutamine;  

 teistele kuuluvate isiklike asjade omastamine ja kasutamine; 

 lärmakalt käitumine, ebatsensuursete väljendite kasutamine; 

 vaimne ja füüsiline vägivald kaasõpilaste ja koolitöötajate suhtes; 

 öörahu segamine;  

 välisjalanõude kandmine siseruumides. 

3.4. Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamine 

Tugi-ja mõjutusmeetmete rakendamisel arvestab kool Põhikooli- ja gümnaasiumi 

seaduses § 58 sätestatut. 

 kasvataja, kasvataja- tegevusjuhi, abikasvataja suuline märkus;  

 kirjalik noomitus õpilase koju ja elukohajärgsele sotsiaal- või lastekaitse-töötajale 

teatamisega;  
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 õpilaskodu õpilase käitumise arutamine kooli nõukojas, direktori ja/või 

õppealajuhataja juures;  

 õpilase käitumise või probleemi arutamine ümarlauas klassijuhataja, 

sotsiaalpedagoogi, vanema, elukohajärgse lastekaitsespetsialisti, õpilaskodu 

töötaja ja õpilase osalusel.  

 õpilasele tugiisiku määramine;  

 õppenõukoguga kooskõlastatult õpilaskodu kasutamise õiguse äravõtmine üheks 

nädalaks;  

 kooli ja elukohajärgse sotsiaal- või lastekaitsetöötajaga kooskõlas õpilaskodu 

kasutamise õiguse äravõtmine kokkulepitud perioodiks;  

 õpilaskodu õpilase nimekirjast väljaarvamine, kui õpilane rikub õpilaskodu 

kodukorda, seades ohtu kaasõpilaste/kasvatajate turvalisuse. 

 

IV Rakendussätted 

4.1. Kooli ja õpilaskodusse vastuvõtmisest teavitatakse õpilase vanemat (seaduslikku 

esindajat) suuliselt sidekanalite kaudu.  

4.2. Kooli ja õpilaskodusse õpilase vastuvõtmisest keeldumisest teavitatakse õpilase 

vanemat kirjalikult (e-mail, kiri). 

 


