KINNITATUD
Vändra Gümnaasiumi
direktori käskkirjaga
15.09.2016
nr 1.8/3
VÄNDRA GÜMNAASIUMI ÕPILASKODU KODUKORD
Läbi arutatud ja heaks kiidetud Vändra Gümnaasiumi 07.09.2016. a ÕN PR nr 1 p 1.2
Alus: haridus- ja teadusministri 11.08.2010 määruse „Õpilaskodu tegutsemise tingimused ja kord“ nr
39 § 5 lõige 1

1. Vändra Gümnaasiumi õpilaskodu kodukord (edaspidi kodukord) määrab õpilase
elukorralduse Vändra Gümnaasiumi õpilaskodus (edaspidi õpilaskodu) ning
õpilaskodusse vastuvõtmise ja õpilaskodust väljaarvamise tingimused ja korra.
2. Õpilane on kohustatud täitma kodukorda ja sellest tulenevalt temale kohalduvat
päevakava. Õpilaskodu kodukorras nimetamata juhtudel lähtutakse Vändra Gümnaasiumi
kodukorrast.
3. Õpilased võetakse õpilaskodusse lapsevanema avalduse ning direktori käskkirja alusel.
4. Õpilased arvatakse õpilaskodust välja direktori käskkirja alusel.
5. Õpilased tulevad õpilaskodusse esmaspäeval enne tundide algust ja lahkuvad reede
hommikul enne tundide algust.
6. Üleriided hoitakse tubades ja välisjalatsid selleks ettenähtud riiulile. Õpilaskodu
ruumides viibitakse ainult sisejalatsites.
7. Õpilane suhtub heaperemehelikult õpilaskodu ruumidesse ja mööblisse, ei riku seda.
Tekitatud kahju hüvitab lapsevanem.
8. Plakatite, kleepsude, kaunistuste jms kleepimine seintele ja mööblile ei ole lubatud.
9. Õpilane hoiab puhtust ja korda oma toas ning üldkasutatavates ruumides.
10. Õpilane viibib ainult oma toas või üldkasutatavates ruumides. Teiste tubadesse sisenemine
on keelatud.
11. Õpilane täidab elektri- ja tuleohutuse nõudeid, ei sea oma tegevusega ohtu ennast ega
kaasõpilasi.
12. Tube koristavad õpilased ise. Neljapäeviti peale tunde toimub põhjalik koristus sh põranda
pesu, tolmu võtmine jne.
13. Reedel õpilaste lahkudes peavad toad olema korras, aknad suletud ja võtmed kasvataja
tuppa antud.
14. Kevadel toimub enne õpilaskodust lahkumist suurpuhastus ja õpilane annab
kasvatajale üle korras toa, toavõtme ja tema käsutuses olevad õpilaskodu asjad.
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15. Õpilaskodu õpilastel on võimalik:
 osaleda treeningutes ja huvialaringides
 vaadata televiisorit
 külastada kooli raamatukogu selle lahtioleku ajal
 töötada arvutiga
 kasutada isiklikku arvutit oma toas
16. Õpilaskodus ei ole lubatud:
 hoida toas toiduaineid
 kasutada muusikavõimendeid
 põletada küünlaid
 kasutada teiste õpilaste isiklikke asju
 kasutada puhurit ja elektrikeetjat jms (välja arvatud elektriteekannu teetoas kasvataja
 järelevalve all)
 käia teiste tubades
17. Õpilaskodu elanik hoolib oma kaaslastest. Ta ei sega ega häiri kaasõpilasi
valjuhäälsuse, vajaduseta toast tuppa käimise, uste paugutamise, puhketoas
käratsemise, mobiilkõnede pidamise ja muu sarnase tegevusega. Ta arvestab, et
nooremate õpilaste magamise aeg on juba kell 21.00.
18. Iga õpilane hoiab kokku elektrit (toast lahkudes kustutab tule) ja duši kasutamisel
säästab sooja vett.
19. Põhikooli õpilased võivad õpilaskodust lahkuda ainult kasvataja ja lapsevanema
kokkuleppel, mõlemad osapooled peavad olema õpilase liikumisest teadlik.
Gümnaasiumiastme õpilased teatavad, kui tekib vajadus nädala sees koju minna.
20. Õpilaskodu uks suletakse õhtul kell 22.00 ja avatakse hommikul kell 7.00.
21. Iga õpilaskodu elanik võib alati nõu saada kasvatajalt, direktorilt ja sotsiaalpedagoogilt
ning tekkinud murega nende poole pöörduda.
22. Õpilaskodus viibivad ainult õpilaskodu elanikud, teistel on võimalik õpilaskodu
külastada kokkuleppel kasvatajaga.
23. Õpilaskodu on suletud 8.00- 13.00. Vajadusel saab võtme valvelauast või raamatukogust.
24. Õpilased, kes korduvalt eksivad kehtestatud kodukorra vastu, arvatakse õpilaskodust
välja.
25. Õpilaskodus kehtib järgmine päevakava:
7.00 – 7.30
7.30 – 7.55
8.00 – 13.00
8.00 - 13.00
13.00 – 15.00

Äratus, pesemine, hommikune korrastus
Hommikusöök, kooli minek jättes toa korda ja võtme kasvataja tuppa
Õpilaskodu suletud
Koolitunnid
Huviringid, tubade korrastamine, õues viibimine
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13.40
15.00 – 16.30
18.00 – 18.20
18.20 – 21.00
20.30
21.00
21.30
22.00
22.00
23.00

Oode
Põhikooli õppimistund
Õhtusöök
Õppimine, huviringides osalemine, vaba aeg
Algklassiõpilaste ettevalmistus magama minekuks
Algklasside õpilaste magama minemine
Põhikooliõpilaste ettevalmistus magama minekuks
Põhikooli õpilaste magama minemine
Lukustatakse välisuks
Üldine öörahu
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