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Sinimäe Põhikooli kodukord 
 

1. Üldsätted 

Kooli kodukord on õpilastele ja koolitöötajatele (õpetajad ja teised töötajad) täitmiseks kohustuslik. 

 

1. Kooli päevakava 

1.1. Koolimaja peauks on avatud igal tööpäeval kell 8.00–17.00, puhkepäevadel on peauks lukustatud 

ja koolis võib viibida direktori või teda asendava töötaja loal. 

1.2. Päevakavas tehtavad muudatused tehakse õpilasele ja vanemale teatavaks kooli veebilehe, eKooli 

või klassijuhataja kaudu. 

1.3. Õppetund kestab 45 minutit. 

1.4. Vahetund kestab 10 minutit, söögivahetund 20 minutit. 

1.5. Õppetöö toimub kinnitatud päevakava alusel. Pikapäevarühm töötab E-R, algus olenevalt 

tunniplaanist, kuni 15.15-ni 

1.6. Õpilasel on vanema (edaspidi ka seadusliku esindaja) vastava avalduse alusel võimalus osaleda 

pikapäevarühma töös. 

1.7. Kuni neljanda tunnini on koolis nutivaba aeg. 

1.8. Õppetundide ajast ei viida läbi õppekavaga mitte seotud tegevusi. 

1.9. Lisaks pedagoogilisele personalile vastutavad korra eest kõik koolitöötajad. Õpilased on 

kohustatud täitma koolitöötajate õigustatud nõudmisi. 

1.10. Vahetundides (ilusa ilma korral) võivad õpilased viibida õues, selleks ette nähtud 

territooriumil. Õue lubamise otsustab õpetaja või klassijuhataja. 

1.11. Õpilane hoiab oma koolikotti vahetunni ajal kohas, kus see ei sega liikumist. 

1.12. 1-3. klassini saadab õpilased sööma õpetaja. 

1.13. Süüakse viisakalt, lauanõud koristatakse ise. Süüakse ainult sööklas. 

1.14. 1.-5. klassini märgib klassijuhataja iga päeva alguses sööklas õpilaste arvu, kes sellel päeval 

söövad. 

 

2. Õpilaste õigused ja kohustused 

2.1. Õpilane on kohustatud osalema kõigis tundides. 

2.2. Õpilane ei hiline õppetundidesse ega lahku tundidest enne nende lõppu. 

2.3. Õpilane hoiab ja kaitseb kooli mainet. 

2.4. Õpilane osaleb aktiivselt õppetöös, õpib ise, laseb kaasõpilastel õppida ja õpetajatel õpetada. 

2.5. Õpilane lülitab koolitundides oma telefoni hääletule režiimile. 

2.6. Õpilasel peavad õppetunnis kaasas olema kõik tunniks vajalikud õppevahendid. 
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2.7. Õpilane osaleb aktiivselt tunnitegevuses ja ei kasuta tunnis õppetööks mittevajalikke esemeid, 

nende seas mobiiltelefon, MP3-mängija, tahvelarvuti, kõrvaklapid vms. Mobiiltelefon on hääletu 

või välja lülitatud (ka vibroalarm on välja lülitatud). 

2.8. Õpilane ei viibi koolitundides üleriietes. 

2.9.  Õpilane oma käitumisega peab lugu koolist ja klassikaaslastest, on viisakas, täidab lubadusi, ei 

naeruväärista kedagi, ei kiusa ega narri.  

2.10. Õpilane räägib koolis mõõduka hääletugevusega, kasutab sündsat sõnavara ja ei tekita valju 

müra. 

2.11. Õpilane ei mängi hasartmänge. 

2.12. Õpilane ei käitu vägivaldselt. 

2.13. Õpetajal on õigus võtta hoiule tundi segavad ja/või ohtlikud, keelatud esemed. Esemete 

hoiulevõtu kohta koostab õpetaja akti. Äravõetud esemed tagastatakse õpilasele või vanemale. 

2.14. Õpilane hoiab kooli, kaasõpilaste ja koolitöötajate vara. Kahju tekitamisel hüvitab tekitatud 

kahju. 

2.15. Õpilane tohib pildistada, lindistada või filmida ainult õpetaja ja kõigi ruumis viibivate 

õpilaste loal, muudel juhtudel kooskõlastatult direktoriga. 

2.16. Õpilane ei tarvita alkohoolseid jooke, narkootilisi aineid, ei suitseta ega tarbi suitsutaoliseid 

tooteid. 

2.17. Õpilane ei liigu kooli ruumides mehhaaniliste vahenditega (v.a invavahendid). 

2.18. Õpilane kannab pimedal ajal helkurit. 

2.19. Koolis on õpilaspäevik kohustuslik 1.-6. klassini. 

2.20. Õpilasel on õigus ja võimalus abi saamiseks pöörduda kõigi kooli töötajate poole. 

2.21. Õpilasel on õigus aineõpetaja konsultatsioonile. 

2.22. Õpilasel on õigus osaleda kooli huvialaringides ja treeningrühmades; 

2.23. Õpilastel on õigus kaasa rääkida koolielu puudutavate dokumentide väljatöötamisel 

õpilasesindusse kuuluvate õpilaste kaudu. 

2.24. Õpilane saab jätta oma jalgratta lukustatult selleks ettenähtud hoidlatesse. Jalgrattaga 

liikudes kasutab turvavarustust ja on nähtav. 

2.25. Kooli õpilane ei kahjusta oma tegevusega ühelgi juhul kaasinimeste turvalisust ja vara. 

2.26. Õpilane liigub koolimajas rahulikult (ei jookse ega torma). 

2.27. Õppetegevuse ajal kooli territooriumilt lahkumiseks tuleb küsida vastava aineõpetaja luba. 

 

3. Hügieen, tervishoid ja välimus 

3.1. Õpilased ja kooli töötajad hoiavad kõikjal koolis puhtust ning korda ja täidavad üldtunnustatud 

hügieeninõudeid. 

3.2. Õpilased ja kooli töötajad kannavad kooli ruumides vahetusjalatseid, mille tald ei määri põrandaid.  
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3.3. Riietus peab olema puhas, välimus korrektne, soeng korras. Lubatud ei ole ebatsensuursete 

piltide, tekstidega riided, paljastavad riided ning siseruumides on peakatted (kapuuts, rätik, müts 

vms) keelatud. 

3.4. Enne kehalise kasvatuse tundi vahetab õpilane kooliriided spordiriiete vastu. Pärast kehalise 

kasvatuse tundi on õpilane kohustatud ennast pesema. 

3.5. Ülekoolilistel kogunemistel ja aktustel osalevad kõik õpilased ja õpetajad. 

3.6. Õpilase haigestumise korral koolis, tuleb sellest teavitada lapsevanemat. 

 

4. Tunnustamine 

4.1. Õpilast tunnustatakse ja tänatakse 

4.1.1. heade ja väga heade tulemuste eest õppetöös; 

4.1.2. klassi või kooli eduka esindamise eest väljaspool kooli; 

4.1.3. aktiivse klassi- ja koolivälise tegevuse eest; 

4.1.4. silmapaistva heateo eest. 

4.2. Õpilase tunnustamise ja tänamise meetodid on järgmised: 

4.2.1. suuline kiitus; 

4.2.2. kirjalik kiitus õpilaspäevikusse või eKooli; 

4.2.3. kooli tänukiri, diplom, kooli meene; 

4.2.4. hinnaline kingitus või osalemine ekskursioonil; 

4.2.5. kool annab heade ja väga heade õpitulemustega õpilaste vanematele tänukirja põhikooli 

lõpetamisel 

4.3. Õpilasi tunnustatakse klassijuhatajate ja aineõpetajate ettepanekul 

 

5. Õpikute, tööraamatute, töövihikute ja töölehtede kasutamine ning koolile tagastamine 

5.1. Õpikute ja töövihikute arvestust peab klassiõpetaja ja aineõpetaja raamatukogu eeskirjaga 

kehtestatud korras. Ta väljastab igale õpilasele õppeaasta jooksul tasuta kasutamiseks ühe 

komplekti kooli õppekavas ette nähtud õppevahendeid. 

5.2. Kui õpilane kaotab või rikub töövihiku, tööraamatu või töölehed enne õppeaasta lõppu, soetab 

lapsevanem õpilasele identse õppevahendi omal kulul. 

5.3. Õpikute tagastamine kasutustähtaja lõpul toimub raamatukogu poolt määratud tähtaja jooksul, 

mis on sätestatud raamatukogu kasutuseeskirjas. 

5.4. Kui õpik laenutati individuaalselt õpilasele, siis vastutab õpikute tagastamise eest õpilane. 

5.5. Õpikute olemasolu kontrollib raamatukoguhoidja iga õppeaasta lõpul. 

5.6. Õpilase tekitatud ainelise kahju hüvitab õpilane või tema vanem. 
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6. Hindamise kord ja sellest teavitamine 

6.1. Õpilaste teadmiste ja oskuste hindamise põhimõtted ja kord on õppekava osa. Hindamise 

põhimõtteid ja korda tutvustavad õpilastele klassiõpetajad ja aineõpetajad õppeperioodi alguses. 

6.2. Õpilasel ja tema seaduslikul esindajal on õigus saada teavet õpilase hinnete kohta klassijuhatajalt 

ning klassi- või aineõpetajatelt. 

6.3. Järelevastamine või järeltööde sooritamine toimub õppenõukogu poolt heakskiidetud ühtse korra 

alusel.  

6.4. Käitumise ja hoolsuse hindamise põhimõtteid ja korda tutvustab õpilasele klassijuhataja 

õppeaasta algul. 

6.5. Õpilast ja tema seaduslikku esindajat teavitab kool hindamisest elektroonilise õppeinfosüsteemi 

(eKooli) vahendusel 

6.6. Klassijuhataja saadab õpilaste vanematele või hooldajale, kes ei ole registreeritud eKoolis, 

hinnetelehe üks kord õppetrimestris.  

6.7. Õpilase saadud suulise töö hinde kannab aineõpetaja eKooli samal päeval, kui õpilane hinde saab. 

6.8. Kirjalikud, praktilised või muud hindelised tööd, mida õpetaja ei jõua hinnata õppepäeva jooksul, 

hindab aineõpetaja ning kannab saadud hinded eKooli esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 

nädala jooksul alates töö esitamisest õpilase poolt või päevast, mil õpilane oli kohustatud töö 

esitama. 

6.9. Kui õpilane on trimestri jooksul puudunud tundidest enam kui 20%, on õpilane kohustatud 

järgmise trimestri esimese kolme nädala jooksul sooritama arvestusliku töö. Trimestri hinnet ei 

panda välja juhul kui arvestus on sooritamata. Arvestuse peab sooritama iga õppeaine kohta 

eraldi. 

6.10. Andmed õpilaste kohta, kes on ühe õppetrimestri jooksul õppest mõjuva põhjuseta 

puudunud enam kui 20 protsendist õppetundidest, kantakse hariduse infosüsteemi. 

 

7. Õppest puudumisest teavitamise kord 

7.1. Õpilase vanem või hooldaja teavitab õppest puudumise esimesel päeval klassijuhatajat õpilase 

puudumisest. Kui vanem ei ole klassijuhatajat õpilase puudumisest teavitanud, teavitab 

klassijuhataja sellest vanemat hiljemalt järgmisel õppepäeval.  

7.2. Õpilase puudumise seoses kooli esindamisega teavitab vastutav õpetaja juhtkonda kolm päeva 

enne puudumist. 

7.3. Direktor kinnitab käskkirjaga kooli esindavate õpilaste nimekirja ja saatvate õpetajate nimed ning 

tal on õigus mitte lubada õppetöö ajal kooli esindama õpilasi, kellel on raskusi kooli õppekava 

täitmisega. 

7.4. Õpilane esitab klassijuhatajale puudumise kohta tõendi või põhjenduse puudumisele järgneval 

päeval. 

7.5. Puudumise ajal läbivõetud materjal tuleb iseseisvalt järele õppida. Puudumine kodustel põhjustel 

ei vabanda koduste ülesannete tegemata jätmist. 
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7.6. Õppepäeva jooksul koolist lahkumisel küsib õpilane luba klassijuhatajalt ning aineõpetajalt. Loata 

lahkumine õppepäeva jooksul loetakse puudumiseks mõjuva põhjuseta. 

 

8. Kooli rajatiste, ruumide, õppe-, spordi, tehniliste ja muude vahendite kasutamisest  

8.1. Kool annab rajatisi, ruume, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid tasuta kasutamisse 

lepinguga. Leping võib olla suuline või kirjalik vastavalt poolte vahelisele kokkuleppele. Lepingu 

koolipoolseks esindajaks on direktor. 

8.2. Õpilased ja teised kooli külastajad sisenevad koolimajja peauksest, jätavad oma üleriided ja 

välisjalanõud garderoobi.  

8.3. Sisejalanõude puudumisel teavitab klassijuhataja sellest lapsevanemat ning annab õpilasele kooli 

ruumides viibimise ajaks kilesussid. 

8.4. Koolikülastajad peavad kooli sisenemisel end registreerima valvelauas. 

8.5. Kooli töötajad ei vastuta õpilaste poolt valveta jäetud isiklike asjade eest. 

8.6. Kooli poolt korraldatavad üritused ja väljasõidud õpilastega toimuvad ürituste ja väljasõitude 

korra alusel. 

8.7. Kooli poolt korraldatavad üritused, mis ei ole otseselt seotud õppekava nõuetega, ei saa toimuda 

õppetundide ajast. Õppetundide ajal toimuvad üritused, väljasõidud ning muud tegevused, mis on 

õppekava nõuetega seotud ning sellisena õppetöö erivormiks, toimuvad õppetundide ajal ning 

käsitletud teemad kajastatakse eKoolis. 

8.8. Õhtused üritused koolis lõppevad üldjuhul kell 16.00. Koolidirektoriga vastastikusel kokkuleppel 

võivad üritused lõppeda hilisemal ajal. 

 

9. Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamisest ja teavitamisest 

9.1. Tugi- ja mõjutusmeetme rakendamisest teavitatakse sõltuvalt rakendavast meetmest õpilast ja 

tema vanemat direktori käskkirja ärakirja või õppenõukogu otsuse ärakirja kättetoimetamise 

kaudu. 

9.2. Eesmärgiga mõjutada õpilasi kooli kodukorra kohaselt käituma ja teistest lugu pidama ning 

ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis, võib õpilase suhtes rakendada 

põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid. 

9.3. Enne tugi- või mõjutusmeetme määramist kuulatakse ära õpilase selgitused ja põhjendatakse 

õpilasele tugi- või mõjutusmeetme valikut. Õpilasel mõjutusmeetme rakendamisel ja ka vanemal 

võimaldatakse enne mõjutusmeetme rakendamist anda arvamus õpilase käitumise ja 

mõjutusmeetme rakendamise kohta. 

9.4. Õpilase suhtes võib rakendada kohaldatavaid tugimeetmeid (sealhulgas arenguvestluse 

läbiviimine, individuaalse õppekava rakendamine, õpilase vastuvõtmine pikapäevarühma, kooli 

juures tegutsevasse huviringi, tugispetsialisti teenuse osutamine) ning üht või mitut järgmist 

mõjutusmeedet: 
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9.5. Õpilase mõjutamise meetod sõltub eksimusest ja õpilase varasematest eksimustest. 

9.6. Õpilase suhtes, kes rikuvad kooli kodukorda, rakendatakse alljärgnevaid meetmeid: 

9.6.1. õpilase käitumise arutamine vanemaga; 

9.6.2. õpilasega tema käitumise arutamine direktori või õppealajuhataja juures; 

9.6.3. õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus; 

9.6.4. õpilasele tugiisiku määramine; 

9.6.5. kirjalik noomitus; 

9.6.6. esemete, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, kooli 

hoiulevõtmine; 

9.6.7. õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni 

lõpuks nõutavad õpitulemused; 

9.6.8. konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga saavutada kokkulepe edasiseks 

tegevuseks; 

9.6.9. kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine, mida võib kohaldada vaid õpilase või piiratud 

teovõimega õpilase puhul vanema nõusolekul; 

9.6.10. pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 1,5 

tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul; 

9.6.11. ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja 

väljasõitudest; 

9.6.12. ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad 

õpitulemused. 

9.7. Ajutist õppes osalemise keeldu, koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad 

õpitulemused, võib õpilase suhtes rakendada kuni 10 õppepäeva ulatuses ühe trimestri jooksul. 

Otsus ajutise õppes osalemise keelu kohaldamise kohta vormistatakse kirjalikult ja toimetatakse 

õpilasele või piiratud teovõimega õpilase puhul vanemale kätte posti teel või antakse kätte allkirja 

vastu. Õpilasele, kellele kohaldatakse ajutist õppes osalemise keeldu, koostatakse koostöös 

õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul koostöös vanemaga individuaalne õppekava, et 

tagada nõutavate õpitulemuste saavutamine. Piiratud teovõimega õpilase vanem tagab 

käesolevas lõikes nimetatud mõjutusmeetme kohaldamise ajaks järelevalve õpilase üle ning õppe 

korraldamise individuaalse õppekava kohaselt. 

 

10. Õpilaspilet 

10.1. Õpilaspilet on õpilase antud koolis õppimist tõendav dokument, mille annab õpilasele välja 

kool pärast õpilase arvamist kooli õpilaste nimekirja. 

10.2. Õpilaspiletit on keelatud edasi anda kolmandatele isikutele 

10.3. Õpilaspilet väljastatakse õpilasele tasuta. 

10.4. Õpilasel või piiratud teovõimega õpilase vanemal on õigus esitada koolile põhjendatud 

kirjalik taotlus uue õpilaspileti saamiseks, kui:  
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10.4.1. õpilaspilet on rikutud, hävinud, kadunud või varastatud; 

10.4.2. õpilase nimi või isikukood on muutunud. 

 

11. Õpilasesindus  

11.1. Kooli õpilased moodustavad õpilaskonna. 

11.2. Kooli õpilaskonnal on õigus otsustada ja korraldada iseseisvalt, kooskõlas seaduste ja 

seaduse alusel antud õigusaktidega, õpilaselu küsimusi. 

11.3. Õpilaskonnal on õigus valida õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda õpilasesinduse 

põhimääruses sätestatud pädevuse piires, lähtudes oma tegevuses õpilaste huvidest, vajadustest, 

õigustest ja kohustustest. 

11.4. Esimese õpilasesinduse valimine 

11.4.1. Esimese õpilasesinduse valimised korraldab direktor hiljemalt kahe kuu jooksul õppeaasta 

algusest. 

11.4.2. Õpilasesinduse moodustavad 5.-9. klassi õpilased. 

11.4.3. Iga klass esitab nädala jooksul valimiste väljakuulutamise päevast ühe või kahe esindaja 

klassi õpilaste hulgast. 

11.4.4. Hiljemalt kolme nädala jooksul valimiste väljakuulutamise päevast kutsub huvijuht kokku 

esimese õpilasesinduse koosoleku. 

11.4.5. Esimesel koosolekul valitakse lihthäälteenamusega president ja asepresident. 

11.5. Õpilasesinduse põhimäärus 

11.5.1. Õpilasesinduse põhimääruse koostab õpilaskond, tehes selleks vajaduse korral koostööd 

huvijuhiga. 

11.5.2. Õpilasesinduse põhimääruse eelnõu avalikustatakse kooli veebilehel ning infostendil. Kooli 

õpilastel on võimalus avalikustamisest kahe nädala jooksul teha kirjalikke 

parandusettepanekuid. 

11.5.3. Põhimäärus võetakse vastu lihthäälteenamusega kooli õpilaskonna üldkoosolekul. 

11.5.4. Õpilasesindus esitab põhimääruse kinnitamiseks direktorile. 30 päeva jooksul põhimääruse 

kättesaamisest arvates kinnitab direktor õpilasesinduse põhimääruse. 

 

12. Lõpusätted 

12.1. Kodukorra uuendamine toimub vastavalt vajadusele. 

12.2. Kodukorra muutmise võib algatada õpilasesindus, hoolekogu, õpetaja või direktor. 

12.3. Kodukorra muudatused arutab läbi õppenõukogu, õpilasesindus ja hoolekogu. 

12.4. Kodukorra kinnitab direktor käskkirjaga. 

 


