
Kehtestatud 8. novembril 2019. a direktori käskkirjaga nr 1-1/8 põhikooli- ja 
gümnaasiumiseaduse § 68 lõike 1 alusel.  
 
 
 
„Edu Valem“ Erakool 
 

Kodukord 
 
1. Üldsätted 
 
1.1. Kooli kodukord on õpilastele ja koolitöötajatele täitmiseks kohustuslik. 
 
1.2. Kooli kodukord ei sätesta neid õpilastele ja koolitöötajatele kehtestatud asjaolusid, mis on 
ära kirjeldatud teistes kooli dokumentides või õigusaktides. 
 
1.3. Õpilase suhtes, kes ei käitu kooli kodukorra kohaselt, rakendatakse koolis põhjendatud, 
asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses 
§ 58 sätestatud tingimustel ja korras. 
 
1.4. Kooli kodukord on avalik dokument, millega saab tutvuda kooli veebilehel ja kooli 
raamatukogu ruumis. Kooli kodukord on väljas ka õpilastele ja koolitöötajatele nähtavas kohas, 
kooli infostendil. 
 
1.5. Lähtuvalt erinevatest koolielu reguleerivatest õigusaktidest sätestatakse kooli kodukorras 
järgmised korrad: 

x Hindamisest teavitamine (PGS § 29 lg 4); 
x Hindamise korraldusest ning hinnetest ja hinnangutest õpilaste ja vanemate teavitamise 

kord (Põhikooli riiklik õppekava § 19 lg 4); 
x Õppest puudumisest teavitamise kord (PGS § 35 lg 3); 
x Kooli rajatiste, ruumide, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehniliste ja muude vahendite 

tasuta kasutamise kord õpilastele õppekavavälises tegevuses (PGS § 40 lg 2); 
x Kooli keelatud esemete ja ainete loetelu (PGS § 44 lg 13); 
x Õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade 

ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise 
kord (PGS § 44 lg 2); 

x Kooli hoonest või territooriumilt sisse- ja väljaliikumise kontrollimise ning õpilase kooli 
hoonest või territooriumilt väljaliikumise piiramise rakendamise kord (PGS § 44 lg 2 ja § 
44 lg 7); 

x Jälgimisseadmestiku kasutamise kord (PGS § 44 lg 6); 
x Kooli päevakavast õpilasele kohalduva osa õpilasele ja tema vanemale teatavaks 

tegemise kord (PGS § 55 lg 4); 
x Kooli tunnustusmeetmed õpilaste tunnustamiseks õpingute jooksul (PGS § 57); 
x Seadusega mittekeelatud esemete ja ainete kasutamise viisid, mis toovad kaasa esemete 

kooli hoiulevõtmise (PGS § 58 lg 3 p 6); 
x Kooli hoiule võetud esemete ja ainete hoiustamine (PGS § 58 lg 5); 
x Tugi- ja mõjutusmeetme rakendamisest teavitamise kord (PGS § 58 lg 9); 



x 
Õ

pilaspileti kasutam
ise kord koolis (Õ

pilaspileti väljaandm
ise kord ja õpilaspileti vorm

 § 
2 lg 4); 

x 
N

õuded õpilase käitum
isele (Põhikooli riiklik õppekava § 19 lg 5). 

 2. H
indam

isest teavitam
ine 

2.1. Õ
pilast ja vanem

at teavitab iga õpetaja trim
estri alguses, m

illine hinne või hinnang on 
aluseks kokkuvõtvale hindele ja hinnangule eK

ooli kaudu või õpetaja ja õpilase/vanem
a 

vahelisel kokkuleppel m
uul teavitam

ist taasesitada võim
aldaval viisil. 

2.2. Õ
pilane ja vanem

 saavad hindam
ist puudutava teabega tutvuda eK

oolis neile sobival ajal. 
 3. H

indam
ise korraldusest ning hinnetest ja hinnangutest õpilaste ja vanem

ate teavitam
ise 

kord 
3.1. H

indam
ise korraldusega saab õpilane ja vanem

 tutvuda kooli õppekavas, konkreetsem
alt 

kooli õppekava üldosas, m
is on kättesaadav kooli veebilehel ja seda ei dubleerita kooli 

kodukorras. H
indam

ise korraldusest teavitab iga õpetaja õpilast ja vanem
at trim

estri alguses 
eK

ooli kaudu. Lisaks hindam
ise korraldusele teavitab trim

esti alguses iga õpetaja eK
ooli kaudu 

trim
estri jooksul läbitavatest peam

istest teem
adest, vajalikest õppevahenditest ja planeeritavatest 

üritustest. 
3.2. Õ

pilast ja tem
a vanem

at teavitab õpetaja hinnetest ja hinnangutest eK
ooli vahendusel. 

Õ
petaja kannab eK

ooli hinded ja hinnangud tunni toim
um

ise päeval, kokkuvõtvad hinded 
õppeperioodi lõpus. Õ

pilane ja vanem
 saavad eK

oolis vaadata igal ajal õpetajate pandud hindeid 
ja hinnanguid. 
3.3. K

ui õpilane ja vanem
 ei ole eK

ooliga liitunud, teavitab õpetaja õpilast ja vanem
at, hindam

ise 
korraldusest, trim

estri jooksul läbitavatest peam
istest teem

adest, vajalikest õppevahenditest ja 
planeeritavatest üritustest ning hinnetest ja hinnangutest, m

uul õpilase ja vanem
aga kokkulepitud 

teavitam
ist taasesitada võim

aldaval viisil. 
3.4. K

ui õpilasel ja tem
a vanem

al ei ole võim
alik saada teavet hinnetest ja hinnangutest eK

ooli 
kasutades, siis saavad nad õpetajale või koolile esitada vastava taotluse. Õ

pilase ja/või vanem
a 

taotluse alusel antakse õpilasele teavet hinnetest ja hinnangutest eK
ooli väljavõttena viivitam

ata, 
kuid m

itte hiljem
, kui 5 tööpäeva jooksul. V

äljavõte eK
oolist antakse õpilasele. K

ui õpilane on 
noorem

 kui 10-aastane, saadetakse väljavõte eK
oolist vanem

ale tem
aga kokkulepitud viisil. 

 4. Õ
ppest puudum

isest teavitam
ise kord 

4.1. K
ool teavitab vanem

aid üks kord trim
estri jooksul, saates neile õppest puudum

iste 
kokkuvõtte. 

K
okkuvõttega 

saab 
vanem

 
tutvuda 

elektroonilise 
õppeinfosüsteem

i 
(eK

ooli) 
vahendusel. K

ui vanem
al ei ole võim

alik saada teavet elektroonilise õppeinfosüsteem
i (eK

ooli) 
vahendusel, siis saab ta koolile esitada vastava taotluse. Teave puudum

iste kohta saadetakse 
vanem

ale õpilase kaudu, kui õpilane on vähem
alt 10-aastane. N

oorem
a õpilase puhul saadetakse 

teave vanem
ale tem

aga kokku lepitud viisil. K
ui kool on esitanud õppest puudum

iste kokkuvõtte 
vanem

a poolt esitatud kontaktandm
etele, siis loetakse õppest puudum

iste kokkuvõte vanem
ale 

kätte toim
etatuks. 

4.2. K
oolikohustusliku õpilase vanem

 teavitab hiljem
alt õppest puudum

ise esim
esel õppepäeval 

kooli õpilase õppest puudum
isest ja selle põhjustest elektroonilise õppeinfosüsteem

i (eK
ooli)  

kaudu. K
ui vanem

 ei ole kooli õpilase puudum
isest teavitanud, teavitab kool sellest vanem

at 
hiljem

alt 
järgm

isel 
õppepäeval, 

kasutades 
vanem

a 
poolt 

koolile 
esitatud 

kontaktandm
eid. 

H
iljem

alt ülejärgm
isel õppepäeval pärast puudum

ise põhjuste äralangem
ist teavitab vanem

 kooli 
puudum

ise 
kestusest 

elektroonilise 
õppeinfosüsteem

i 
(eK

ooli) 
kaudu. 

K
ui 

elektroonilisele 
õppeinfosüsteem

ile (eK
ooli) vanem

al ligipääs puudub, siis valib vanem
 talle sobiva teavitam

ise 



süsteem
i puudum

isest teavitam
iseks (vanem

 võib teavitada kooli e-kirja saatm
ise kaudu, 

helistades kooli või saates koolile vastavasisulise teatise paberil). 
 5. K

ooli rajatiste, ruum
ide, raam

atukogu, õppe-, spordi-, tehniliste ja m
uude vahendite 

tasuta kasutam
ise kord õpilastele õppekavavälises tegevuses 

5.1. K
ool annab rajatisi, ruum

e, raam
atukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja m

uid vahendeid tasuta 
kasutam

isse 
kokkuleppe 

alusel. 
K

okkulepe 
võib 

olla 
suuline 

või 
kirjalik. 

K
okkuleppe 

koolipoolseks esindajaks on direktor. 
5.2. Õ

pilane võib rajatisi, ruum
e, raam

atukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja m
uid vahendeid 

kasutada tasuta vaid kokkulepitud viisil ja eesm
ärgil. 

5.3. Õ
ppe-, spordi-, tehniliste ja m

uude vahendite m
uutusest või rikkum

isest tulenev kahju tuleb 
õpilasel või tem

a vanem
al kooli pidajale hüvitada. 

5.4. R
ajatiste, ruum

ide ja raam
atukogu kasutam

isega tekkinud kahju tuleb õpilasel või tem
a 

vanem
al kooli pidajale hüvitada. 

 6. K
ooli keelatud esem

ete ja ainete loetelu 
6.1. K

ool ei nim
eta põhikooli- ja güm

naasium
iseaduse § 44 lõikes 1

1 nim
etatud esem

ete ja ainete 
loetelule täiendavalt esem

eid ja aineid, m
is oleksid koolis keelatud. 

6.2. K
äesoleva kodukorra punktis 12 on sätestatud seadusega m

ittekeelatud esem
ete ja ainete 

kasutam
ise viisid, m

is toovad kaasa esem
ete kooli hoiulevõtm

ise. 
 7. Õ

pilaste ja koolitöötajate vaim
set või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade 

ennetam
ise, neile reageerim

ise, juhtum
itest teavitam

ise, nende juhtum
ite lahendam

ise kord 
7.1. Õ

pilaste ja koolitöötajate vaim
set või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade 

ennetam
ise kord 

7.1.1. V
ägivalla ennetam

iseks on tagatud koolis järelevalve õpilase üle kogu õppepäeva 
vältel. 
7.1.2. Järelevalvet teostavad kooli töötajad ja järelevalvet korraldab direktor. 
7.1.3. D

irektor korraldab ruum
ide ja territoorium

i kasutam
ist selliselt, et see aitab 

ennetada õpilaste ja koolitöötajate vaim
set või füüsilist turvalisust ohustava olukorra 

tekkim
ist. 

7.1.4. Õ
pilaste ja koolitöötajate turvalisust ohustava olukorra ennetam

iseks kasutatakse 
kooli territoorium

il jälgim
isseadm

estikku turvaseaduses sätestatud tähenduses ja korras, 
arvestades isikuandm

ete kaitse üldm
ääruses sätestatud nõudeid. 

7.1.5. 
Õ

pilaste 
ja 

koolitöötajate 
turvalisuse 

ning 
piiratud 

teovõim
ega 

õpilaste 
üle 

järelevalve 
tagam

iseks 
kontrollib 

kool 
kooli 

hoonest 
või 

territoorium
ilt 

sisse- 
ja 

väljaliikum
ist, sam

as ei piira kool statsionaarses õppes põhiharidust om
andava piiratud 

teovõim
ega õpilase kooli hoonest või territoorium

ilt väljaliikum
ist. 

7.1.6. Ennetustegevusena on läbiva teem
a „Tervis ja ohutus“ käsitlem

ine lõim
itud 

igapäevasesse õppetegevusse. 
7.1.7. 

D
irektor 

korraldab 
koolitöötajatele 

regulaarseid 
enesetäiendusi 

ohustavate 
olukordade m

ärkam
iseks, ennetus- ja sekkum

ism
etoodikate rakendam

iseks. 
7.1.8. D

irektori eestvedam
isel tehakse koolis vaim

se ja füüsilise turvalisuse seiret. Seire 
on pidev protsess, m

ille eesm
ärk on tagada õpilaste ja koolitöötajate vaim

ne ja füüsiline 
turvalisus ning m

ille käigus hinnatakse töö- ja õppekorraldust, töö- ja õppekeskkonda 
turvalisuse 

tagam
ise 

seisukohalt 
ning 

analüüsitakse 
kooli 

tegevuse 
vastavust 

õigusaktidele turvalisuse tagam
ise kontekstis. 



7.1.9. Eesm
ärgiga ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkim

ist koolis, võib 
õpilase 

suhtes 
rakendada 

põhjendatud, 
asjakohaseid 

ja 
proportsionaalseid 

tugi- 
ja 

m
õjutusm

eetm
eid. 

7.1.9.1. Tugim
eetm

etena võidakse kohaldada: 
7.1.9.1.1. arenguvestluse läbiviim

ist; 
7.1.9.1.2. individuaalse õppekava rakendam

is; 
7.1.9.1.3. õpilase vastuvõtm

ist pikapäevarühm
a; 

7.1.9.1.4. kooli juures tegutsevasse huviringi; 
7.1.9.1.5. tugispetsialisti teenuse osutam

ist; 
7.1.9.1.6. käitum

ise tugikava koostam
ist. 

7.1.9.2. M
õjutusm

eetm
ena võidakse kohaldada: 

7.1.9.2.1. õpilase käitum
ise arutam

ist vanem
aga; 

7.1.9.2.2. õpilasega tem
a käitum

ise arutam
ist direktori või õppealajuhataja 

juures; 
7.1.9.2.3. õpilasega tem

a käitum
ise arutam

ist õppenõukogus; 
7.1.9.2.4. õpilasele tugiisiku m

ääram
ist; 

7.1.9.2.5. kirjalikku noom
itust; 

7.1.9.2.6. 
selliste 

esem
ete 

ja 
ainete 

kooli 
hoiulevõtm

ist, 
m

is 
ei 

ole 
põhikooli- ja güm

naasium
iseaduse § 44 lõike 1

1 kohaselt keelatud, kuid 
m

ida õpilane kasutab viisil, m
is ei ole kooskõlas kooli kodukorraga; 

7.1.9.2.7. põhjendatud kahtluse korral, et õpilase valduses on põhikooli- ja 
güm

naasium
iseaduse § 44 lõike 1

1 kohaselt keelatud esem
eid või aineid, 

nende olem
asolu kontrollim

ist ja äravõtm
ist õpilase valdusest, sealhulgas 

õpilase riietest ja õpilase kasutuses olevast suletud kapist; 
7.1.9.2.8. selliste esem

ete ja ainete kooli hoiulevõtm
ist, m

is on põhikooli- 
ja güm

naasium
iseaduse § 44 lõike 1

1 kohaselt keelatud; 
7.1.9.2.9. õppetunnist eem

aldam
ist koos kohustusega viibida m

ääratud 
kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulem

used; 
7.1.9.2.10. 

konfliktolukorras 
osalenud 

poolte 
lepitam

ist 
eesm

ärgiga 
saavutada kokkulepe edasiseks tegevuseks; 
7.1.9.2.11. kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviim

ist, m
ida võib kohaldada 

vaid õpilase või piiratud teovõim
ega õpilase puhul vanem

a nõusolekul; 
7.1.9.2.12. pärast õppetundide lõppem

ist koolis viibim
ise kohustust koos 

m
ääratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul; 

7.1.9.2.13. ajutist keeldu võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, 
näiteks üritustest ja väljasõitudest; 
7.1.9.2.14. ajutist õppes osalem

ise keeldu koos kohustusega saavutada 
selle perioodi lõpul nõutavad õpitulem

used. 
7.1.10. Enne tugi- või m

õjutusm
eetm

e m
ääram

ist kuulatakse ära õpilase selgitused ja 
põhjendatakse õpilasele tugi- või m

õjutusm
eetm

e valikut. 
7.1.11. Õ

pilasel võim
aldatakse enne m

õjutusm
eetm

e rakendam
ist anda arvam

us enda 
käitum

ise ja m
õjutusm

eetm
e rakendam

ise kohta. 
7.1.12. K

äesoleva kodukorra punktis 7.1.9.2.14 sätestatud m
õjutusm

eetm
e rakendam

isel 
võim

aldatakse 
vanem

al 
enne 

m
õjutusm

eetm
e 

rakendam
ist 

anda 
arvam

us 
õpilase 

käitum
ise ja m

õjutusm
eetm

e rakendam
ise kohta. 

7.1.13. M
õjutusm

eetm
e rakendam

ise otsustab direktor või tem
a volitatud isik, välja 

arvatud käesoleva kodukorra punktis 7.1.9.2.14 sätestatud m
õjutusm

eetm
e rakendam

ise, 
m

ida otsustab õppenõukogu. 



7.1.14. K
äesoleva kodukorra punktis 7.1.9.2.7 sätestatud m

õjutusm
eetm

e kohaldajaks 
võivad olla direktor ning direktori m

ääratud isik. 
7.1.15. Tugi- või m

õjutusm
eetm

e rakendam
isest teavitatakse õpilast. 

7.1.16. K
äesoleva kodukorra punktides 

7.1.9.2.7, 7.1.9.2.8 ja 7.1.9.2.12 sätestatud 
m

eetm
e rakendam

isest teavitatakse viivitam
ata piiratud teovõim

ega õpilase vanem
at. 

K
äesoleva kodukorra punktis 7.1.9.2.13 sätestatud m

eetm
e rakendam

isest teavitatakse 
piiratud teovõim

ega õpilase vanem
at kirjalikku taasesitam

ist võim
aldavas vorm

is. 
7.1.17. K

äesoleva kodukorra punktis sätestatud m
eetm

e rakendam
ise otsus, m

is on 
vorm

istatud kirjalikult, toim
etatakse õpilasele või piiratud teovõim

ega õpilase puhul 
vanem

ale kätte posti teel või antakse kätte allkirja vastu. 
7.1.18. Tugi- ja m

õjutusm
eetm

e rakendam
isest teavitam

ise kord on sätestatud käesolevas 
kooli kodukorras. 

7.2. Õ
pilaste ja koolitöötajate vaim

set või füüsilist turvalisust ohustavatele olukordadele 
reageerim

ise kord 
7.2.1. V

aim
sest või füüsilisest turvalisuse ohust teada saam

isel inform
eeritakse kooli 

töötaja kaudu direktorit, kelle pädevuses on viivitam
atult m

eetm
ete tarvitusele võtm

ine 
(sh tagajärgede likvideerim

ine), m
is tagaks vaim

se või füüsilise turvalisuse, juhtum
i 

lahendam
ise või juhtum

i lahendam
ise edasiandm

ise väljaspool kooli olevatele isikutele 
või asutustele. 
7.2.2. K

oolitöötaja või õpilase sobim
atu käitum

ise korral, m
is ohustab teiste isikute 

vaim
set või füüsilist turvalisust, tuleb kooli töötajatel hinnata olukorda, olukorra tõsidust 

ja 
tagajärgi, 

ning 
vastavalt 

hinnangule 
sekkuda 

võim
alikult 

kiiresti, 
kasutades 

pedagoogilisi või andragoogilisi sekkum
ise võtteid või vajadusel tõkestada edasine 

sobim
atu käitum

ine ning pöörduda direktori ja/või päästeam
eti/politsei poole. 

7.2.3. 
O

hustava 
olukorra 

korral 
reageeritakse 

kooli 
töötajate 

poolt 
vastavalt 

ohu 
tõsidusele. 

K
eelatud 

esem
ete 

ja 
ainete 

om
am

isest 
teavitatakse 

direktorit 
või 

tem
a 

volitatud isikut, kelle pädevuses on esem
ete ja ainete hoiule võtm

ine või õpilase valduses 
olevate keelatud esem

ete või ainete olem
asolu kontrollim

ine ja äravõtm
ine õpilase 

valdusest. 
7.2.4. K

akluse ja kehalise vigastuse tekitam
ise korral teavitatakse vanem

aid ja politseid, 
vajadusel kaasatakse kiirabi. 
7.2.5. K

aasõpilaste ja koolitöötajate häirim
ise korral (sõim

, solvang, asjade loopim
ine 

jm
s käitum

ise korral) tehakse kindlaks tunnistajad ja teavitatakse vanem
aid, õpilasega 

viiakse läbi pedagoogiline vestlus. 
7.2.6. V

arastam
ise, esem

ete rikkum
ise, kehaliste vigastuste tekkim

ise, kiusam
ise või 

väljapressim
ise korral peab õpilane või tem

a vanem
 esitam

a vastava avalduse politseile. 
K

oolil puudub selliste juhtum
ite korral m

enetlem
ise pädevus. 

7.2.7. 
Õ

pilaste 
ja 

koolitöötajate 
turvalisust 

ohustavale 
olukorrale 

reageerim
iseks 

kasutatakse 
kooli 

territoorium
il 

jälgim
isseadm

estikku 
turvaseaduses 

sätestatud 
tähenduses ja korras, arvestades isikuandm

ete kaitse üldm
ääruses sätestatud nõudeid. 

7.2.8. Õ
pilaste osas, kelle käitum

isest lähtuv oht on ennustatav ja püsiv, on koolis kokku 
lepitud eraldi käitum

isjuhis. 
7.3. Õ

pilaste ja koolitöötajate vaim
set või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtum

itest 
teavitam

ise kord 
7.3.1. K

ooli töötaja, kes puutus kokku vahetult või tunnistajana vaim
set või füüsilist 

turvalisust ohustava juhtum
iga, peab esitatam

a hiljem
alt järgm

ise tööpäeva lõpuks m
em

o 
direktorile juhtum

i ja selle lahendam
ise kohta. 



7.3.2. V
anem

at teavitatakse vaim
set või füüsilist turvalisust ohustavast juhtum

ist ja selle 
lahendam

isest direktori kaudu viivitam
ata peale ohu kõrvaldam

ist ning ohtliku olukorra 
lahendam

ist. 
7.4. Õ

pilaste ja koolitöötajate vaim
set või füüsilist turvalisust ohustavate juhtum

ite 
lahendam

ise kord 
7.4.1. 

Juhtum
id, 

m
ille 

lahendam
ine 

ei 
ole 

kooli 
pädevuses, 

nende 
lahendam

isega 
tegelevad 

pädevad 
asutused 

ja 
isikud, 

juhtum
i 

lahendam
ine 

antakse 
üle 

pädevale 
asutusele. 
7.4.2. 

Juhtum
id, 

m
ille 

lahendam
ine 

on 
kooli 

pädevuses, 
lahendatakse 

direktori 
eestvedam

isel, pärast seda, kui vahetu oht turvalisusele on kõrvaldatud. 
7.4.3. Juhtum

i lahendam
isse kaasatakse õpilane ja/või vanem

, kooli töötaja(d). 
7.4.4. K

eerulisem
ate juhtum

ite korral võib direktor kaasata eksperte väljastpoolt kooli. 
7.4.5. M

õistliku aja m
öödudes pärast juhtum

it vesteldakse seotud isiku(te)ga uuesti 
direktori eestvedam

isel, veendum
aks, et olukord on lahenenud. 

 8. K
ooli hoonest või territoorium

ilt sisse- ja väljaliikum
ise kontrollim

ise ning õpilase kooli 
hoonest või territoorium

ilt väljaliikum
ise piiram

ise rakendam
ise kord 

8.1. K
ooli hoonest või territoorium

ilt sisse- ja väljaliikum
ise kontrollim

ise rakendam
ise 

kord 
8.1.1. K

ooli hoonest õpilaste sisse- ja väljaliikum
ist kontrollitakse jälgim

isseadm
estikku 

ning 
kiipkaarti 

kasutades. 
K

ooli 
territoorium

ilt 
õpilaste 

sisse- 
ja 

väljaliikum
ist 

kontrollitakse jälgim
isseadm

estikku kasutades.  
8.1.2. K

ooli hoonest töötajate sisse- ja väljaliikum
ist kontrollitakse jälgim

isseadm
estikku 

ning 
kiipkaarti 

kasutades. 
K

ooli 
territoorium

ilt 
töötajate 

sisse- 
ja 

väljaliikum
ist 

kontrollitakse jälgim
isseadm

estikku kasutades. 
8.1.3. 

K
ooli 

hoonest 
külaliste 

isik 
tuvastatakse 

koolitöötaja 
poolt 

ning 
sisse- 

ja 
väljaliikum

ine registreeritakse. 
8.1.4.K

oolis on m
ehitatud valve, kelle ülesannete hulka kuulub salvestatavate kaam

erate 
abil toim

uva jälgim
ine reaalajas, sisse- ja väljaliikum

ise kontrollim
ine, isiku tuvastam

ine. 
8.2. Statsionaarses õppes põhiharidust om

andava piiratud teovõim
ega õpilase kooli hoonest 

või territoorium
ilt väljaliikum

ise piiram
ise rakendam

ise kord 
8.2.1. K

ooli hoonest väljaliikum
isele ei ole seatud õpilasele piiranguid. 

8.2.2. K
ooli territoorium

ilt väljaliikum
isele ei ole seatud õpilasele piiranguid. 

 9. Jälgim
isseadm

estiku kasutam
ise kord 

9.1. O
hu väljaselgitam

iseks ja tõrjum
iseks või korrarikkum

ise kõrvaldam
iseks kasutatakse koolis 

toim
uva jälgim

iseks pilti salvestavat jälgim
isseadm

estikku. 
9.2. Jälgim

isseadm
estiku salvestist säilitatakse piiratud juurdepääsuga valvatavas ruum

is. 
9.3. 

Jälgim
isseadm

estiku 
kasutam

isest 
teavitam

iseks 
kasutatakse 

ruum
ide 

ustel, 
kus 

jälgim
isseadm

estik on paigutatud, teabetahvlit. 
9.4. Juurdepääsuõigus salvestisele on kooli pidaja volitatud isikul, direktoril või tem

a volitatud 
isikul, kes on koolis juurdepääsuõigust om

avateks isikuteks. 
9.5. Igakordne juurdepääs salvestisele fikseeritakse kirjalikult, fikseerides kuupäeva ja kellaaja 
ning eesm

ärgi, m
is tingis salvestise vaatam

ise vajaduse. 
 10. K

ooli päevakavast õpilasele kohalduva osa õpilasele ja tem
a vanem

ale teatavaks 
tegem

ise kord 
10.1. Päevakavast õpilasele kohalduv osa ning m

uudatused selles tehakse õpilasele ja vanem
ale 

teatavaks elektroonilise õppeinfosüsteem
i (eK

ool) ja kooli veebilehe kaudu. 



10.2. K
ui õpilasel või vanem

al ei ole võim
alik saada teavet elektroonilise õppeinfosüsteem

i 
(eK

ool) või kooli veebilehe vahendusel, siis tehakse õpilasele ja vanem
ale kooli päevakavast 

õpilasele 
kohalduv 

osa 
teatavaks 

viisil, 
m

illes 
kool 

lepib 
kokku 

õpilase 
ja 

vanem
aga 

individuaalselt. 
10.3. K

ooli päevakavast õpilasele kohalduva osa ning m
uudatused selles loetakse õpilasele ja 

vanem
ale 

kättetoim
etatuks 

elektroonilise 
õppeinfosüsteem

i 
(eK

ool) 
kaudu, 

kui 
vanem

 
on 

tutvunud elektroonilise õppeinfosüsteem
i kaudu vastava infoga. 

10.4. K
ui vähem

alt 10-aastane õpilane on saanud õppeinfosüsteem
i (eK

ooli) ja/või kooli 
veebilehe kaudu inform

atsiooni kooli päevakavast õpilasele kohalduva osa kohta ja nendes 
tehtud m

uudatuste kohta, siis vastavalt haldusm
enetluse seadusele loetakse päevakavast ja selle 

m
uudatusest teavitatuks ka õpilase vanem

. 
10.5. A

lla 10-aastase 
õpilase vanem

ale, kes 
ei ole tutvunud kooli päevakavas õpilasele 

kohalduva osaga või selles tehtud m
uudatustega elektroonilise õppeinfosüsteem

i (eK
ool) kaudu, 

edastatakse vastav teatis vanem
a antud elektronposti aadressile või m

uul viisil vastavalt 
eelnevale kokkuleppele vanem

aga. 
 11. K

ooli tunnustusm
eetm

ed õpilaste tunnustam
iseks õpingute jooksul 

11.1. K
ooli tunnustusm

eetm
eteks on: 

11.1.2. tänukirja või kiitusega tunnustam
ine aktiivse tegevuse või saavutuse eest koolis 

või väljaspool kooli; 
11.1.2. tänukirja või kiitusega tunnustam

ine silm
apaistva heateo eest; 

11.1.3. au olla valitud kuutegijaks. 
11.2. Õ

pilase tunnustam
iseks peab kooli töötaja esitam

a vastava taotluse direktorile, kes otsustab 
õpilase tunnustam

ise. 
11.3. Õ

pilase tunnustam
iseks võivad direktorile teha ettepaneku ka kaasõpilased ja vanem

ad. 
 12. Seadusega m

ittekeelatud esem
ete ja ainete kasutam

ise viisid, m
is toovad kaasa esem

ete 
kooli hoiulevõtm

ise 
12.1. K

oolitöötajal on õigus võtta ese hoiule, kui eset võidakse kasutada viisil, m
is võib ohustada 

isikut ennast või teist isikut, m
is võiks kaasa tuua teise isiku vigastam

ise, surm
a või esem

e 
kahjustam

ise. 
12.2. K

oolitöötajal on õigus võtta aine hoiule, kui ainet võidakse kasutada viisil, m
is võib 

ohustada isikut ennast või teist isikut, m
is võib kaasa tuua isiku enda või teise isiku terviserikke 

või surm
a, m

is võib kaasa tuua esem
e kahjustam

ise. 
 13. K

ooli hoiule võetud esem
ete ja ainete hoiustam

ine 
13.1. 

Selliste 
esem

ete 
ja 

ainete 
kooli 

hoiulevõtm
ise, 

m
is 

ei 
ole 

põhikooli- 
ja 

güm
naasium

iseaduse § 44 lõike 1
1 kohaselt keelatud, kuid m

ida õpilane kasutab viisil, m
is ei ole 

kooskõlas kooli kodukorraga punktiga 12, dokum
enteerib direktor protokolliga õpilaselt esem

e 
või aine kooli hoiulevõtm

ise ja selle põhjuse ning õpilasele tagastam
ise. 

13.2. Õ
pilaselt esem

e või aine kooli hoiulevõtm
ise protokolli kannab direktor: 

13.2.1. protokolli koostam
ise aeg ja koht; 

13.2.2. protokolli koostaja ees- ja perekonnanim
i; 

13.2.3. selle õpilase ees- ja perekonnanim
i, kelle suhtes m

õjutusm
eedet rakendati; 

13.2.4. hoiulevõetud või äravõetud esem
ete või ainete loetelu; 

13.2.5. m
õjutusm

eetm
e kohaldam

ise põhjus; 
13.2.6. direktori allkiri; 
13.2.7. õpilase allkiri või m

ärge allkirjastam
isest keeldum

ise kohta. 
13.3. Õ

pilaselt hoiule võetud esem
e või aine tagastam

ise protokolli kannab direktor: 



13.3.1. protokolli koostam
ise aeg ja koht; 

13.3.2. protokolli koostaja ees- ja perekonnanim
i; 

13.3.3. selle õpilase ees- ja perekonnanim
i, kelle suhtes m

õjutusm
eedet rakendati; 

13.3.4. hoiulevõetud või äravõetud esem
ete või ainete loetelu; 

13.3.5. m
ärge õpilasele esem

e või aine tagastam
ise kohta; 

13.3.6. direktori allkiri; 
13.3.7. õpilase allkiri või m

ärge allkirjastam
isest keeldum

ise kohta. 
13.4. Põhikooli- ja güm

naasium
iseaduse § 44 lõikes 1

1 keelatud ainete ja esem
ete hoiule 

võtm
isel koostab direktor viivitam

ata protokolli, kuhu kannab: 
13.4.1. protokolli koostam

ise aeg ja koht; 
13.4.2. protokolli koostaja ees- ja perekonnanim

i; 
13.4.3. selle õpilase ees- ja perekonnanim

i, kelle suhtes m
õjutusm

eedet rakendati; 
13.4.4. hoiulevõetud või äravõetud esem

ete või ainete loetelu; 
13.4.5. m

ärge õpilase esem
ete või tem

a kasutuses oleva suletud kapi kontrollim
ise kohta; 

13.4.6. m
ärge selle kohta, kas õpilast teavitati eelnevalt kontrollim

ise põhjusest ja talle 
tehti ettepanek võim

aldada vabatahtlikult kontrolli teostam
ist või loovutada ese või aine 

vabatahtlikult; 
13.4.7. m

õjutusm
eetm

e kohaldam
ise põhjus; 

13.4.8. sündm
uste käigu kirjeldus; 

13.4.9. kontrollija allkiri; 
13.4.10. õpilase allkiri või m

ärge allkirjastam
isest keeldum

ise kohta. 
13.5. H

iljem
alt õpilase õppepäeva lõppedes tagastab direktor õpilasele hoiule võetud esem

e või 
aine. 
13.6. D

irektor ei tagasta hoiule võetud eset või ainet (relv, lõhkeaine või aine, m
ida kasutatakse 

narkootilise joobe tekitam
iseks), m

ille puhul direktor teavitas esem
e või aine leidm

isest kohe 
politseid ja andis need viivitam

ata politseile üle. 
13.7. Põhikooli- ja güm

naasium
iseaduse § 44 lõikes 1

1 nim
etatud esem

ed ja ained, m
is on koolis 

keelatud ja m
ida kool ei andnud viivitam

ata üle politseile (relv, lõhkeaine või aine, m
ida 

kasutatakse narkootilise joobe tekitam
iseks) tagastab direktor vanem

ale pärast õpilase käitum
ise 

arutam
ist vanem

aga või annab need vajaduse korral esem
e või aine ohtlikkusest lähtudes üle 

politseile. 
13.8. Esem

e või aine võtab hoiule direktor ning tagab nende hoiustam
ise kuni õpilasele või 

vanem
ale tagastam

iseni või politseile üleandm
iseni. 

 14. Tugi- ja m
õjutusm

eetm
e rakendam

isest teavitam
ise kord 

14.1. Tugi- ja m
õjutusm

eetm
e rakendam

isest teavitatakse vanem
at eK

ooli kaudu või kasutades 
vanem

a poolt koolile esitatud kontaktandm
eid pärast õpilase selgituste ärakuulam

ist ja õpilasele 
tugi- või m

õjutusm
eetm

e valiku põhjendam
ist. 

14.2. V
anem

at teavitatakse viivitam
ata m

eetm
e rakendam

isest, m
is on seotud keelatud esem

ete 
või ainete olem

asolu kontrollim
ise ja äravõtm

isega õpilase valdusest, esem
ete ja ainete kooli 

hoiule võtm
isel ning kui rakendatakse pärast õppetundide lõppem

ist koolis viibim
ise kohustust 

koos m
ääratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul. 

14.3. V
anem

at teavitatakse kirjalikku taasesitam
ist võim

aldavas vorm
is, kui rakendatakse ajutist 

keeldu võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja väljasõitudest. 
14.4. Õ

ppenõukogu kirjalik otsus ajutise õppes osalem
ise keelu kohaldam

ise kohta toim
etatakse 

vanem
ale kätte posti teel või antakse kätte allkirja vastu. 

 15. Õ
pilaspileti kasutam

ise kord koolis 
15.1. Isikusam

asuse tuvastam
ine koolis toim

ub õpilaspiletit kasutades. 



15.2. Lugejateenindus kooli raam
atukogus toim

ub õpilaspiletit kasutades. 
15.3. Toitlustam

ine koolis toim
ub õpilaspiletit kasutades. 

15.4. Sissepääs koolihoonesse toim
ub õpilaspiletit kasutades. 

 16. N
õuded õpilase käitum

isele 
16.1. Õ

pilane juhindub om
a käitum

ises headest kom
m

etest ja tavadest. K
ui õpilane kahtleb, 

m
issugust käitum

isviisi valida, pöördub ta, vältim
aks nõuete rikkum

ist, nõu saam
iseks kooli 

töötaja poole. 
16.2. Õ

pilane tähtsustab käitum
isel üldinim

likke väärtusi (ausus, hoolivus, aukartus elu vastu, 
õiglus, inim

väärikus, lugupidam
ine enda ja teiste vastu). 

16.3. 
Õ

pilane 
käitub 

eakohaselt, 
om

andades 
kogem

usi, 
m

is 
m

uudavad 
tem

a 
käitum

ist 
eesm

ärgipärasem
aks ning vastutades tegude tagajärgede eest. 

16.4. Õ
pilane om

a käitum
isega peab lugu klassist ja koolist, on viisakas, täidab lubadusi, ei 

naeruväärista 
kedagi, 

ei 
kiusa 

ega 
narri. 

Õ
pilane 

tunneb 
rõõm

u 
liikum

isest, 
loovast 

eneseväljendusest ja tegevusest, hoiab puhtust ja korda. Õ
pilane järgib kõlbelisi tõekspidam

isi 
ning häid käitum

istavasid. 
16.5. Igal õpetajal on pädevus kehtestada om

a õppetunnis reeglid käitum
isele, m

illest peavad 
juhindum

a nii õpetaja kui õpilased ühiselt. Õ
petaja kehtestatavad reeglid käitum

isele õppetunnis 
ei saa kitsendada õigusaktidega õpilastele antud õigusi või olla nendega vastuolus. 
 


