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KEHTESTATUD 

Türi Kevade Kooli direktori 

17.11.2020 käskkirjaga nr 4  

 

TÜRI KEVADE KOOLI ÕPILASKODU KODUKORD 

 
1. ÕPILASKODU TEGUTSEMISE PÕHIMÕTTED 

1.1. Õpilase õpilaskodusse vastuvõtmise ja nimekirjast väljaarvamise otsuse teeb kooli direktor vanema 

taotluse alusel. 

1.2. Õpilaskodus elamine on õpilase jaoks tasuta. 

1.3. Õpilasi toitlustatakse kolm korda päevas (hommikusöök, oode, õhtusöök). Õpilase toitlustamise eest 

tasub lapsevanem arve alusel. 

1.4. Õpilaskodu kodukorra täitmist jälgivad õpilaskodu kasvatajad ja kasvataja abid. 

1.5. Kõigil õpilastel on õigus õpilaskodus kodurahule ja turvalisusele. 

2. ÕPILASKODU TÖÖAEG 

2.1. Õpilaskodu on avatud esmaspäevast kella 7.30st kuni reedel kella 14.00ni. 

2.2. Õpilaskodu töötab direktori kehtestatud päevakava alusel. 

2.3. Igapäevane õppe- ja kasvatustöö ning õpilaste kohaloleku arvestus kajastub kasvatajate täidetavas  

e-päevikus Stuudiumis (www.stuudium.com). 

3. ÕPILASKODU PERSONAL 

3.1. Õpilaskodu kasvatustööd teostava personali koosseisu kuuluvad kasvatajad, kasvataja abid öösel ja 

kasvataja abid, kes tagavad õpilaskodu kodukorra ja päevakava täitmise. 

3.2. Abipersonali koosseisu kuuluvad koristaja, kokk ja abitööline. 

4. ÕPILASKODUS OSUTATAVAD TEENUSED JA ABI 

4.1. Õpilaskodus viibivad ainult terved lapsed. Õpilase haigestumise korral tagab kasvataja lapsevanema 

teavitamise esimesel võimalusel ning korraldab õpilase koju saatmise koostöös vanemaga. Lapsevanem 

on kohustatud lapse võimalikult kiiresti koju viima. 

4.2. Pesu vahetamine toimub vastavalt vajadusele ja mitte hiljem kui iga kahe nädala möödumisel. 

4.3. Õpilastel on praktiliste toimetulekuoskuste kujundamiseks võimalus kasutada kööki, pesuruume, 

puhketuba ning kokkuleppel kasvatajaga või kasvataja abiga vaadata telerit ja kasutada arvutit. 

4.4. Õpilasel on võimalus anda kasvatajale hoiule esemeid ja raha. 

4.5. Õpilastel on võimalus koos kasvatajatega kasutada muusikaklassi, saali, jõusaali. 

4.6. Lapsevanema loal ja teadmisel võib õpilane lemmikmänguasju kaasa tuua, arvestades võimalusega, 

et ka teised lapsed nendega mängivad. 
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5. ÕPILASKODUS ELAVATE ÕPILASTE KOHUSTUSED 

Õpilaskodus elav õpilane on kohustatud: 

- hoidma talle elamiseks antud ruume, vara, õppevahendeid; 

- täitma kasvataja, kasvataja abi korraldusi; 

- käituma korrektselt ja suhtuma viisakalt kaaslastesse; 

- hoidma korras õpilaskodu toa; 

- omama isiklikke hügieenitarbeid (kamm, hambahari, -pasta, tops, seep, šampoon, pesemisnuustik), mida 

ei laenutata teistele; 

- kandma vahetusjalatseid ja -riideid; 

- õpilase lahkumine õpilaskodust ilma vanemata toimub vanema kirjaliku avalduse alusel ja kasvataja 

teadmisel; 

- võtma  nädala alguses õpilaskodusse saabudes kaasa nädalaks vajalikud puhtad ja märgistatud riided 

ning jalanõud; 

- võtma nädala alguses õpilaskodusse saabudes kaasa nädalaks vajalikud ravimid ning andma need hoiule 

kasvataja kätte, kes annab õpilasele ravimeid vastavalt raviplaanile, millest vanem teda teavitab;  

- kui õpilane rikub või lõhub õpilaskodu ja/või kooli vara, hüvitab selle vanem koolijuhiga sõlmitava 

kokkuleppe alusel. 

6. ÕPILASKODUS KEELATUD TEGEVUSED 

Õpilaskodus elaval õpilasel on keelatud: 

-  viibida ilma õpetaja loata õpilaskodu ruumides koolis toimuva õppetöö ajal; 

- käituda lärmakalt, kasutada ebatsensuurseid sõnu; 

- algatada kaklusi, ahistada moraalselt ja füüsiliselt kaasõpilasi või õpilaskodu personali; 

- omastada ja loata kasutada teistele kuuluvaid isiklikke asju; 

- prügi maha visata; 

- uksi prõmmida; 

- öörahu segada; 

- võtta õpilaskodusse kaasa õppe-kasvatustegevuseks mittevajalikke esemeid; 

- hoida enda käes talle määratud ravimeid. 

7. TUGI- JA MÕJUTUSMEETMETE RAKENDAMINE: 

- kasvataja suuline vestlus õpilasega; 

- õpilase käitumise arutamine koostöös klassiõpetajaga; 

 

- probleemist teada andmine lapsevanemale ja lapse käitumise arutamine vanemaga. 


