Lahmuse Kooli õpilaskodu kodukord
Kooli õpilaskodu kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 39 lg 4
alusel.
Kooskõlastatud Lahmuse Kooli õppenõukogus 18.03.2011 otsus nr.6
Kooskõlastatud Lahmuse Kooli hoolekogus
Kehtestatatud Lahmuse direktori käskkirjaga nr
1. Üldsätted
1.1. Kooli õpilaskodu kodukord on õpilastele ja koolitöötajatele (pedagoogid ja teised
töötajad) täitmiseks kohustuslik.
1.2. Kooli õpilaskodu kodukord on avalik dokument, millega saab tutvuda kooli
veebilehel. Kooli õpilaskodu kodukord on väljas ka õpilastele nähtavas kohas, milleks on
kooli õpilaskodu infostend..
1.3. Õpilaskodu õpilastele laieneb lisaks õpilaskodu kodukorrale ka Lahmuse Kooli
kodukord.
1.4. Õpilaskodus kasutatakse jälgimisseadmestikku. (Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse
§44 lõige 6 alusel).
1.5. Õpilaskodus elamine on õpilase jaoks tasuta.
2. Õpilaskodusse vastuvõtmise kord
2.1. Taotluse õpilaskodusse vastuvõtmiseks esitab lapsevanem/hooldaja ( avalduse vorm
lisa1).
2.2. Õpilaskodusse vastuvõtmise ja nimekirjast väljaarvamise otsustab kooli direktor
käskkirjaga.
2.3. Õpilase suhtes, kes ei käitu kooli kodukorra kohaselt, rakendatakse õpilase suhtes
põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid Põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse § 58 sätestatud tingimustel ja korras.
3. Õpilaskodu kasutamise kord
3.1. Õpilaskodus toimub töö direktori poolt kinnitatud õpilaskodu päevakava alusel.
3.2.Õpilaste viibimist õpilaskodus korraldavad vanemkasvataja juhendamisel õpilaskodu
kasvatajad.
3.3. Õpilaskodus on õpilasel võimalus viibida esmaspäevast reedeni ja nädalavahetustel;
koolivaheaegadel on õpilaskodu suletud.
3.4. Õpilaskodust lahkumine nädala sees on lubatud ainult klassijuhataja ja kasvataja loal
kokkuleppel vanemaga (eestkostja/hooldaja).
3.5. Õpilasele on õpilaskodus viibimise ajal tagatud esmane meditsiiniline teenindamine
3.6. Erakorralise meditsiinilise abi vajadusel kutsub kasvataja kiirabi
3.7. Seinte, lagede, põrandate, uste, mööbli lõhkumise ja rikkumise hüvitamine toimub
kokkuleppel õpilase vanemaga (eestkostja/hooldaja).
3.8. Probleemide korral pöördub õpilaskodu õpilane oma rühma kasvataja poole.
3.9. Voodipesu vahetamine toimub iga 10 koolipäeva järel.

3.10. Õpilaskodus kasutab õpilane isiklikku riietust ja hügieenitarbeid.
3.11. Märjad riided kuivatatakse kuivatusrestil.
3.12. Õpilane annab esmaspäeval kooli tulles oma raha või mõne muu väga väärtusliku
asja kasvataja kätte hoiule, vastasel juhul kasvataja ei vastuta õpilase kadunud asjade
eest.
4. Õpilase elukorraldus õpilaskodus
4.1. Õpilasele on võimaldatud koht 2-, 3- või 4- kohalises toas;
4.2. Toitlustamine 4x päevas;
4.3.Õpilasel on kasutada erinevaid abiruume (pesuruum, puhketuba, spordisaal,
arvutiklass);
4.4. Õpilasel on võimalus osaleda ringide töös vastavalt kooli ja õpilaskodu päevakavale.
5 Õpilaskodu päevakava
5.1. Õpilaskodus toimub töö direktori poolt kinnitatud õpilaskodu päevakava alusel
07.00- 08.00
08.00- 08.30
08.30- 12.00
12.00- 12.20
12.20- 16.00
16.00- 16.15
16.15- 18.00
18.00- 19.00
19.00- 19.15
19.15- 20.30
20.30- 22.00
22.00

Äratus.
Hommikusöök
Hommikupoolsed tunnid
Lõunasöök
Õhtupoolsed tunnid
Õhtuoode
Vaba aeg, ringide töö
Õppimistund
Õhtusöök
Vaba aeg, ringide töö
Ettevalmistus öörahuks.
Öörahu

5. Õpilasel on kohustus:
5.1. Osaleda kõigis õppetundides;
5.2. Täidab õpilaskodu kodukorda ja päevakava;
5.3.Hoiab ja tagab puhtuse ja korra nii oma toas kui üldkasutatavates ruumides;
5.4. Käitub korrektselt ja suhtub kaasõpilastesse ning õpilaskodu personali lugupidavalt;
5.5.Omab isiklikke hügieenitarbeid, mida ei laenutata teistele;
5.6. Kannab õpilaskodus vahetusjalatseid;
5.7. Suhtub õpilaskodu varasse heaperemehelikult;
5.8. Vastutab oma isikliku vara eest ;
5.9. Hüvitab kahju õpilaskodu vara või ruumide tahtlikul kahjustamisel;
5.10.Kasutab vett, elektrienergiat, paberit, õpilaskodus asuvaid seadmeid ja vahendeid
säästlikult ning otstarbekalt;
5.11.Toast viimasena lahkuv õpilane sulgeb akna ja kustutab tuled;

5.12 Koristab oma toa ise (paneb ära riided, korrastab voodi);
6. Lubamatud tegevused õpilaskodus ja õuealal:
6.1. Viibida loata teistes tubades;
6.2. Lahkuda õpilaskodu territooriumilt omavoliliselt ;
6.3. Kasutada elektrilist olmetehnikat kasvataja juuresolekuta;
6.4. Omada ja tarbida alkoholi, tubakat ja narkootilisi aineid;
6.5. Endale ja teistele ohtlike ainete, esemete ja pürotehnika omamine ja kasutamine;
6.6. Kaasõpilastele kuuluvate isiklike asjade omastamine ja kasutamine;
6.7. Lärmakalt käitumine, ebatsensuursete väljendite kasutamine;
6.8.Vaimne ja füüsiline vägivald kaasõpilaste ja koolitöötajate suhtes;
6.9. Öörahu rikkumine;
6.10.Välisjalanõude kandmine siseruumides;
6.11. Mobiiltelefoni kasutamine öörahu ajal.
6.12. Ilma kasvatajata minna järve äärde.
6.13. Ronida kivimüüridel ja keldrites.
7. Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamine
7.1. Tugi-ja mõjutusmeetmete rakendamisel arvestab kool Põhikooli- ja gümnaasiumi
seaduses § 58 sätestatud tingimusel ja korras;
7.1.1. Kasvataja suuline märkus;
7.1.2. Kirjalik noomitus õpilasele koju saatmisega;
7.1.3. Õpilaskodu õpilase käitumise arutamine kooli direktori ja/või õppealajuhataja
juures;
7.1.4.Õpilase käitumise või probleemi arutamine klassijuhataja, sotsiaalpedagoogi,
vanema, kasvataja ja õpilase osalusel;
7.1.5. Direktsiooniga kooskõlastatult õpilaskodu kasutamise õiguse äravõtmine;
7.1.6.Õpilaskodu õpilase nimekirjast väljaarvamine, kui õpilane rikub õpilaskodu
kodukorda, seades ohtu kaasõpilaste ja kasvatajate turvalisuse;

