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A. Haava nim Pala Kooli õpilaskodu
ÕPILASTE KODUKORD
A. Haava nim Pala Kooli õpilaskodu õpilased on kohustatud järgima A. Haava nim Pala
Kooli ja õpilaskodu kodukorda ning Eesti Vabariigi seadusi.
A. Haava nim Pala Kooli õpilaskodu õpilane esindab kõikjal väärikalt ennast, oma kooli ja
oma maad. Kodukord on vajalik, et tagada kõigile vastuvõetavad tingimused ühiseks
tööks.

1. Üldsätted
1.1. Käesolev kodukord on järgimiseks kõikidele õpilaskodus elavatele õpilastele
1.2. Õpilaskodu tööd korraldavad kasvatajad koostöös kooli juhtkonnaga.
2.Õpilaskodusse vastuvõtmine
2.1 Õpilased saavad koha kooli õpilaskodus kirjaliku KOV taotluse,
lapsevanema/eeskostja/hooldaja avalduse alusel, kooli direktori kinnitusel üheks
õppeaastaks.
3. Õpilaste vastutus
3.1. Õpilane täidab õpilaskodus kinnitatud päevakava
3.2. Õpilane hoiab korras oma toa, üldkasutatavad ruumid ja ümbruse
3.3 Õpilane peab kinni korrapidamisgraafikust ning täidab korrapidaja ülesandeid korrektselt
3.4. Õpilane allub kasvatajate korraldustele, käitub viisakalt ning lugupidavalt
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3.5. Nädala sees õpilaskodust lahkumine toimub kooskõlastatult vanemaga, hooldajaga või
sotsiaaltöötajaga.
3.6. Õpilane suhtub õpilaskodu varasse heatahtlikult, inventari lõhkumise korral hüvitab vara
ja ruumide rikkumisest tekkinud kahju. Õpilane teavitab koheselt kasvatajat vara
rikkumisest või kadumisest.
3.7 Koolist puudumise korral esitab õpilane tõendi, mille annab klassijuhatajale, kuid näitab
ka kasvatajale.
3.8. Õpilane tarbib säästlikult vett, elektrienergiat, paberit ning õpilaskodu kasutusel olevaid
seadmeid ja vahendeid
3.9. Õpilane kasutab üldtelefoni ainult kasvataja loal
3.10. Külastused toimuvad kasvataja nõusolekul
3.11 Haiguse korral võib õpilane jääda õpilaskodusse, kuid haiguse kestes saadetakse
õpilane kooskõlastades vanemaga, hooldajaga või eestkostjaga koju.

4. Keelud
4.1. Õpilane ei lahku õpilaskodust ja õpilaskodu territooriumilt kasvataja loata
4.2. Õpilane ei kahjusta oma käitumisega õpilaskodu mainet, ei suitseta, ei tarbi alkohoolseid
jooke ning muid narkootilisi mõnuaineid, ei mängi hasartmänge
4.3. Õpilane ei tohi luba küsimata võtta teiste isiklikke asju
4.4. Toas on keelatud kasutada elektrilisi küttekehi (elektripliit, veekeetja jne) ning hoida
toiduaineid
4.5. Õpilastel on keelatud vahetada tuba, voodikohta ja inventari
4.6. Õpilane ei viibi ilma mõjuva põhjuseta õppetöö ajal (8.00 – 14.30) õpilaskodus
4.7. Õpilane ei sega kaasõpilasi õppimise ajal (17.00 – 19.00)
4.8. Õpilane ei riku öörahu (22.00 – 07.00)

5. Karistused
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5.1. Kasvataja suuline märkus
5.2. Kasvataja teatis koju ja kooli
5.3 Teatamine KOV sotsiaaltöötajale
5.4. Õpilase saatmine kooli hoolekogu ette
5.5. Õpilaskodu kasutamiskeeld määratud ajaks
5.6. Õpilaskodust väljaarvamine

6. Õpilaskodust väljaarvamine
6.1. Kui õpilane rikub järjepidevalt kodukorra reegleid, siis koostöös valla või linna
sotsiaaltöötajaga ning vanemaga, hooldajaga või eestkostjaga, on õigus direktoril käskkirjaga
õpilane õpilaskodust välja arvata.

