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1.

Üldsätted

1.1. Õpilaskodu on Kosejõe Kooli õpilaste majutuskoht.
1.2. Õpilasele antakse koht õpilaskodusse vanema (eestkostja, hooldaja) kirjaliku avalduse
alusel.
1.3. Õpilaskodusse vastu võetud õpilastele võimaldatakse õpilaskodus elamine õppeperioodi
(v.a. koolivaheaegadel ning nädalavahetustel) kindlaksmääratud rühmas ja toas.
1.4. Õpilaskodus korraldatakse õppekavavälist tegevust, millega tagatakse õpilasele tema
vajadustele ja huvidele vastavad õppimis-, elamis- ja kasvatustingimused.
1.5. Õpilaskodu kodukorra koostamisel on arvestatud kooli õppe- ja kasvatustegevuse
korraldusega ning õpilastele vajaliku abi ja teenuste osutamisega.

2.

Õpilaskodu kasutamine

2.1. Õpilaskodu antakse kasutusse esmaspäeval kel 8.
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ja suletakse reedeti kell 14. .

2.2. Õpilased lahkuvad reedel ja saabuvad esmaspäeva hommikul lapsevanemaga
(hooldajaga) kokkulepitud kindlatel kellaaegadel.
2.3. Õpilaskodus on kasutusel 2 – 3 voodikohaga toad.
2.4. Tualetid, pesu- ja duširuumid on 2 – 3 rühma ühiskasutuses.
2.5. Päevakavas on piisavalt jäetud aega huvitegevuseks. Vabal ajal on õpilaskodu õpilastel
võimalik kasutada puhke- ja mängutube, vaadata televiisorit, mängida laua- jt mänge,
kasutada arvutit.
2.6. Graafikujärgselt on avatud raamatukogu, võimla, arvutiklass. On võimalik osaleda
ringide töös, võtta osa ühistegevusest.
2.7. Tubade uksi ei lukustata.
2.8. Õpilased on riiklikul ülalpidamisel. Neid toitlustatakse 4 korda päevas.
Koolisöökla juhindub sotsiaalministri 15.jaanuari 2008.a. määrusest nr 8 «Tervisekaitse
nõuded».
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3.

Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine õpilaskodus

3.1. Õpilaskodu kindlustab õpilasele tema vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse.
3.2. Õpilaskodus on tagatud õpilaste individuaalsetele vajadustele vastava nõustamisteenuse
kättesaadavus.
3.3. Õpilaskodu teeb koostööd õpilase elukohajärgse valla- või linnavalitsuse sotsiaalabi ja
-teenuseid korraldava struktuuriüksusega.
3.4. Õpilaskodus õpilasele abi ja teenuse osutamisel lähtutakse õpilase seadusliku esindaja
taotlusest ning kooli pedagoogide ja elukohajärgse valla- või linnavalitsuse
sotsiaaltöötaja soovitustest, kuulates ära ka õpilase arvamuse.
3.5. Tööpäeva lõppedes annab kasvataja arvuliselt õpilased üle öövalve-kasvatajaabile ning
mõlemad osapooled tõendavad seda oma allkirjaga.
3.6. Vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamiseks:
3.6.1. kohustada õpilasi õpilaskodu kodukorra kohaselt käituma ja kaasinimestest lugu
pidama, täitma seadusest tulenevaid kohustusi;
3.6.2. on korraldatud õpilaskodu ruumide ja territooriumi kasutamine turvalisust
ohustava olukorra tekkimist vältivalt;
3.6.3. õpilaste hoonest või õpilaskodu territooriumilt välja- või sisseliikumine toimub
koos kasvatajaga või on kasvataja kontrolli all;
3.6.4. ei ole lubatud võõraste isikute sisenemine õpilaskodu hoonesse või
territooriumile selleks luba taotlemata;
3.6.5. õpilastel on keelatud õpilaskodusse kaasa tuua lõike- ja torkeriistu, tikke,
välgumihkleid,
süütevedelikke,
tervistkahjustavaid
aineid,
elektrilist
olmetehnikat, lemmikloomi.
3.7. Igast ohuallikast on õpilased kohustatud teatama kasvatajale, kes sellele reageerib, võtab
kasutusele ohtu ja selle tagajärgi ärahoidvad meetmed.
3.8. Hädaolukorra lahendamiseks on välja töötatud eriplaan ja viiakse läbi praktilisi õppusi.
3.9. Õpilaskodus aset leidnud vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate juhtumite
fikseerimine ja lahendamine toimub kooli kodukorra alusel.
3.10. Mõjutusmeetmena on kasutusel:
3.10.1. kontakti võtmine lapsevanemaga;
3.10.2. noomitus õpilasele;
3.10.3. õpilase kutsumine vestlusele kooli juhtkonnaga;
3.10.4. õpilase suunamine tugispetsialisti juurde;
3.10.5. konfliktsete osapoolte lepitamine;
3.10.6. direktori käskkirjaline noomitus õpilasele;
3.10.7. õpilase käitumishinde alandamine.
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4.

Õpilaskodu kasutajate õigused ja kohustused

4.1. Õpilased võivad kaasa võtta isiklikke asju (mobiiltelefoni, muusikariistu, mänguasju
jms), mille kadumise või purunemise eest õpilaskodu ei vastuta.
4.2. Õpilane kasutab pesumaja teenuseid. Pesuvahetus toimub igal nädalal.
4.3. Helistamiseks kasutab õpilane isiklikku mobiiltelefoni või erivajadusel, kokkuleppel
kasvatajaga, kooli telefoni.
4.4. Õpilasele osutatakse tervishoiuteenust kooli med.punktis. Kool korraldab vajadusel
vältimatu kiirabi ja transpordi tervishoiuteenuse osutamise asukohta.
4.5. Õpilaskodu seintele, akendele, ustele ja mööblile on plakatite ning kaunistuste
kleepimine keelatud.
4.6. Seinte, lagede, uste, mööbli lõhkumiste ja rikkumiste hüvitamine toimub kokkuleppel
lapsevanemaga (hooldajaga).
4.7. Õpilaskodust lahkumine nädala sees on lubatud ainult klassijuhataja ja kasvataja loal
kokkuleppel lapsevanemaga (hooldajaga).
4.8. Probleemide korral pöördub õpilaskodu õpilane kasvataja poole.
4.9. Kõik õpilaskodus elavad õpilased on kohustatud:
4.9.1. täitma kodukorda ja sellest tulenevalt temale kohalduvat päevakava;
4.9.2. hoidma talle elamiseks antud ruumi, õpilaskodu vara ja õppevahendeid;
4.9.3. täitma kasvataja ning kasvataja-abi korraldusi;
4.9.4. käituma korrektselt ja suhtuma viisakalt kaasõpilastesse;
4.9.5. hoidma korras oma tuba;
4.9.6. omama isiklikke hügieenitarbeid;
4.9.7. kandma vahetusjalatseid;
4.9.8. hoidma öörahu alates 21.
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4.10. Õpilaskodus on keelatud:
4.10.1. olmeprügi mahaviskamine, aknast väljaloopimine;
4.10.2. uste prõmmimine, karjumine, ropendamine;
4.10.3. ilma loata teiste tubades viibimine;
4.10.4. suitsetamine ja tubakatoodete omamine;
4.10.5. õpilaskodu seintele, akendele, ustele plakatite ja kaunistuste kleepimine;
4.10.6. äritsemine;
4.10.7. varastamine;
4.10.8. alkoholi ja narkootiliste vahendite omamine ning tarbimine;
4.10.9. õpilaskodu territooriumilt omavoliline lahkumine;
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4.10.10. öörahu segamine;
4.10.11. välisjalanõude kandmine siseruumides;
4.10.12. õppetöö ajal õpilaskodus ilma mõjuva põhjuseta viibimine;
4.10.13. hasartmängude mängimine;
4.10.14. õpilaskodu toas toidu valmistamine.
4.11. Töökasvatus
4.11.1. Töö sisu ja tegemise aja määrab kasvataja.
4.11.2. Ühiskondlik-kasulikuks tööks võib olla õpilaskodu ruumide ja ümbruse
koristamine, tööd kooli territooriumil.
5.

Õpilaskodust väljaarvamine

5.1. Õpilaste väljaarvamine õpilaskodust toimub:
5.1.1. kooli lõpetamisel;
5.1.2. koolist lahkumisel.
5.2. Õpilaskodust väljaarvamine toimub lapsevanema (hooldaja) kirjaliku avalduse alusel.
5.3. Kui õpilane ei täida järjekindlalt Kosejõe Kooli õpilaskodu kodukorda, arvatakse ta
õpilaskodu nimekirjast välja direktori käskkirjaga.
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