LAHMUSE KOOLI TAASTUSKESKUSE KODUKORD

I ÜLDSÄTTED
1. Lahmuse kooli Taastuskeskust (edaspidi keskus) on võimalus kasutada kõigil kooli
õpilastel vastavalt rehabilitatsiooniplaanile ning meditsiinipersonali ettekirjutustele.
2. Õpilaste viibimist keskuses korraldab meditsiinitöötaja-komandant koostöös õpetajate ja
kasvatajatega.
3. Hea õpilane käitub alati väärikalt, suhtub lugupidamisega teenindavasse personali ja
teistesse õpilasetesse. Kodukorrast kinnipidamine tagab keskuse töörahu, õpilaste ja töötajate
turvalisuse ning kooli vara kaitse.
4. Taastuskeskust puudutav informatsioon on kättesaadav stendidelt ja Lahmuse Kooli
veebilehelt.
II ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
1. Õpilasel on õigus
1.1. saada rehabilitatsiooni kava alusel taastusteraapia protseduure
1.2. saada infot oma tervisliku seisundi kohta
1.3. saada juhendeid taastusteraapia kohta
1.4. saada esmaabi, vajadusel kiirabi
2. Õpilane on kohustatud
2.1. alluma personali korraldustele
2.2. osalema kõigil talle määratud protseduuridel
2.2.1. ilmuma protseduurile vähemalt 5 minutit enne selle algust
2.2.2. ette teatama protseduurile mitte ilmumisest ja selle põhjustest vähemalt üks tund enne
protseduuri algust
2.3. käituma korrektselt ja viisakalt kaasõpilastesse ning töötajatesse, järgides kõiki
moraalinorme
2.4. võtma keskusesse kaasa oma käterätik, pesemisvahendid ja vahetusjalanõud
2.5. hoidma keskuse inventari
2.5.1. protseduuri lõppemisel kontrollima, et temast jääks maha puhas ja korras ruum
2.5.2. hoidma puhtust ja korda kõigis keskuse ruumides
2.5.3. hüvitama sihilikult koolile tekitatud kahju vastavalt hinnakirjale
2.6. täitma tuleohutusereegleid
III TAASTUSKESKUSES ON KEELATUD
1. Ooteajal karjuda ja joosta koridoris ning treppidel
2. Kasutada nii vaimset kui ka füüsilist vägivalda
3. Lõhkuda keskuse varustust ja tarvikuid
4. Söök ja jook
3.1. protseduuriruumidesse kaasa võtta sööke ja jooke va. infrapunasaun, kus on
lubatud mineraalvee joomine.
3.2. närimiskummi närimine
3.3. suitsetamine ja alkohoolsete jookide ning psühhotroopsete ainete omamine ja
tarbimine
3.4. ilmuda protseduurile alkoholi- või narkojoobes
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4. Jätta järelvalveta väärtesemeid sh rahakott, mobiiltelefon, ehted jms
5. Mobiiltelefonid ja teised multimeedia seadmed protseduuri ajal
6. Filmimine ja pildistamine eelnevalt kooskõlastamata
IV KARISTUSED TAASTUSKESKUSES
1. Personali suuline märkus
2. Vestlus klassijuhatajaga
3. Noomitus direktori käskkirjaga
4. Kooliga keskuse kasutusloa ära võtmine määratud ajaks
5. Avaldus politseile vara kahjustamise korral

2

