
Tamsalu Gümnaasiumi kodukord 

 

Käesolev kodukorra redaktsioon on kehtestatud direktori 22.12.2010 käskkirjaga nr 15 ja 

jõustub 01.01.2011.a. Muudetud direktori 01.09.2011.a käskkirjaga nr 8. Muudetud direktori 

15.01.2016.a käskkirjaga nr 24. 

 

1.Üldsätted 

1.1. Õppeaasta jooksul (v.a koolivaheajad, riiklikud pühad ja puhkepäevad) on koolimaja 

avatud 7.00–19.00.  

1.2. Õppetöö algab kell 8.00 ja toimub vastavalt tunniplaanile.   

1.3. 1.–4. klassi õpilastel on lapsevanema avalduse alusel võimalus osaleda pikapäevarühmas.    

1.4. Kooli kodukord on õpilastele ja koolitöötajatele täitmiseks kohustuslik.  

1.5. Õpilase suhtes, kes ei käitu kooli kodukorra kohaselt, rakendatakse koolis põhjendatud ja 

asjakohaseid tugi- ning mõjutusmeetmeid Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses § 58 sätestatud 

tingimustel ja korras.  

1.6. Kooli kodukord on avalik dokument, millega saab tutvuda kooli veebilehel, ekoolis ja 

kooli raamatukogus (PGS § 69 lg 1). Kooli kodukord on õpilastele nähtav infostendil. 

1.7. Lähtuvalt koolielu reguleerivatest õigusaktidest sätestatakse kooli kodukorras järgmised 

korrad:  

 Õpikute, tööraamatute, töövihikute ja töölehtede kasutamise kord ning õpikute koolile 

tagastamise tingimused ja kord. Vastav kord on sätestatud kooli kodukorras alates 01. 

septembrist 2010. a. 

 Täiendavad alused gümnaasiumist väljaarvamiseks. Vastav kord on sätestatud kodukorras 

alates 01. septembrist 2010. a. 

 Hindamisest teavitamise kord. Vastav kord on sätestatud kodukorras alates 01. 

septembrist 2010. a. 

 Õppest puudumise teavitamise kord. Vastav kord on sätestatud  kodukorras alates 01. 

septembrist 2010. a. Täiendatud 15. jaanuarist 2016. a.  

 Kooli rajatiste, ruumide, raamatukogu, õppe-, tehniliste ja muude vahendite tasuta 

kasutamise kord õpilastele õppekavavälises tegevuses. Vastav kord on sätestatud  

kodukorras alates 01. septembrist 2010. a. Täiendatud 15. jaanuarist 2016. a. 

 Õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade 

ennetamine, neile reageerimine, juhtumitest teavitamine, nende juhtumite lahendamise 



kord ning abinõud, õpilaste ja koolitöötajate vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamiseks. 

Vastav kord on sätestatud  kodukorras alates 01. septembrist 2011. a. Täiendatud 15. 

jaanuarist 2016. a.  

 Kooli päevakavast õpilasele kohalduva osa õpilasele ja tema vanemale teatavaks tegemise 

kord. Vastav kord on sätestatud  kodukorras alates 01. septembrist 2010. a. 

 Kooli tunnustusmeetmed õpilaste tunnustamiseks õpingute jooksul. Vastav kord on 

sätestatud  kodukorras alates 01. septembrist 2010. a.  

 Nõuded õpilaste käitumisele kooli ruumides ja territooriumil. Vastav kord on sätestatud 

kodukorras alates 15. jaanuarist 2016.a.  

 Esemete kasutamise viisid, mis toovad kaasa esemete hoiulevõtmise kooli poolt. Vastav 

kord on sätestatud  kodukorras alates 01. septembrist 2010. a. Täiendatud 15. jaanuarist 

2016. a. 

 Kooli hoiule antud esemete hoiustamine ja tagastamise kord. Vastav kord on sätestatud  

kodukorras alates 01. septembrist 2010. a. 

 Tugi- ja mõjutusmeetme rakendamisest teavitamise kord. Vastav kord on sätestatud  

kodukorras alates 01. septembrist 2010. a. 

 

2. Õpikute, tööraamatute, töövihikute ja töölehtede kasutamine ning õpikute koolile 

tagastamise tingimused ja kord 

2.1. Õpikute, tööraamatute, töövihikute ja töölehtede tasuta kasutamisse andmisel lähtub kool 

Võlaõigusseaduses § 389–§ 395 sätestatust, arvestades Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses  

§ 20 sätestatut  

2.2. Õpilane või tema vanem ja koolitöötaja peab kandma tasuta kasutamiseks antud õpikute, 

tööraamatute, töövihikute ja töölehtede säilitamiseks vajalikud kulud. Õpilasel ja koolitöötajal 

on õigus võtta ära enda poolt õppevahenditele tehtud parendused, kui see on õppevahendit 

kahjustamata võimalik. 

2.3. Õpilane ja koolitöötaja ei vastuta kasutusse antud õpikute, tööraamatute, töövihikute ja 

töölehtede otstarbelisest kasutamisest tingitud muutumise või halvenemise eest. 

2.4. Õpilane ja koolitöötaja peab tema kasutusse antud õpikud kasutustähtaja lõppemisel 

tagastama. Kooli raamatukogu võib õppevahendi tagastamist nõuda ka varem, kui on 

möödunud aeg, mille jooksul õpilane ja koolitöötaja oleks saanud kasutuseesmärgi saavutada.  

2.5. Õpikute tagastamine kasutustähtaja lõpul toimub raamatukogu poolt määratud korra 

alusel, mis on sätestatud raamatukogu kasutuseeskirjas. 



2.6. Raamatukogu võib õpiku tagasi nõuda, kui 1) ta vajab õpikut ettenägematute asjaolude 

tõttu; 2) õpilane või koolitöötaja annab õpiku kasutamise õigustamatult üle kolmandale isikule 

või kui õppevahend on tõsiselt ohustatud õpilase või koolitöötaja kohustuste rikkumise tõttu; 

3) õpilane arvatakse koolist välja või koolitöötajaga lõpetatakse tööleping. 

2.7. Kui õpikuid laenutati individuaalselt õpilasele, siis vastutab õpikute tagastamise eest 

õpilane. Kui õpikud anti ainekomplektina aineõpetajale või klassijuhatajale, siis vastutab 

õpikute raamatukogule tagastamise eest vastavalt aineõpetaja või klassijuhataja. 

2.8. Õppe- või ainekabinetti koolitöötajatele antud õpikud tagastatakse raamatukokku või 

pikendatakse nende laenutust iga õppetsükli lõpus. 

2.9. Õpilase tekitatud ainelise kahju hüvitab õpilane või tema vanem vastavalt raamatukogu 

kasutamiseeskirjas ette nähtud hüvituskorrale. Koolitöötaja tekitatud ainelise kahju hüvitab 

koolitöötaja vastavalt raamatukogu kasutamiseeskirjas ette nähtud hüvituskorrale. 

2.10. Raamatukogule tekitatud kahju hüvitamise nõuded tasuta kasutusse antud õpiku  

rikkumisest tuleneva kahju hüvitamiseks aeguvad kuue kuu jooksul õpiku tagastamisest. 

Tasuta kasutusse antud õpiku aegumistähtaeg hakkab kulgema 05. juunist. 

 

3. Täiendavad alused gümnaasiumist väljaarvamiseks 

Korduvalt kodukorda rikkuv õpilane arvatakse koolist välja Põhikooli- ja 

gümnaasiumiseaduse § 28 lõikes 1 sätestatud tingimusel, kui õpilane korduvalt rikub õpikute 

koolile tagastamise tingimusi ja korda; õppest puudumise teavitamise korda; õppekavavälises 

tegevuses kooli rajatiste, ruumide, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehniliste ja muude vahendite 

tasuta kasutamise korda; vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, 

neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise korda, õpilasele on 

gümnaasiumis õppides ühe õppeaasta jooksul pandud kolmes või enamas õppeaines üle poolte 

kursusehinnetena välja „nõrgad“ või „puudulikud“. Õpilane arvatakse koolist välja, kui ta 

seab ohtu enda ja teiste turvalisust ning kasutab korduvalt esemeid viisil, mis toovad kaasa 

esemete hoiule võtmise. 

 

4. Hindamisest teavitamise kord 

4.1. Õpilast ja tema vanemat teavitab kool saadud hinnetest elektroonilise õppeinfosüsteemi 

vahendusel. 

4.2. Kui õpilane ja vanem ei ole andnud nõusolekut õpilase hinnetest teavitamiseks 

elektrooniliselt, teavitab kool õpilast ja vanemat õpilase hinnetest paberil vormistatud 

klassitunnistuse kaudu. 



4.3. Õpilase või vanema  kirjaliku taotluse alusel teavitatakse õpilast või vanemat õpilase 

hinnetest elektroonilise õppeinfosüsteemi kirjaliku väljavõtte kaudu. Kirjalik väljavõte 

toimetatakse õpilase vanema kätte paberkandjal õpilase kaudu, kes on vähemalt 10aastane, 

või postiga taotluses märgitud aadressil. 

4.4. Hindamise põhimõtted on kehtestatud kooli õppekava hindamisjuhendis ja neid 

tutvustavad õpilastele õpetajad õppeperioodi alguses. 

 

5. Õppest puudumise teavitamise kord 

5.1. Kool peab õppest puudumise ja õppetundidesse hilinemise kohta arvestust ning teeb 

kokkuvõtte vähemalt üks kord õppeveerandi jooksul ja teavitab sellest vanemat. 

5.2. Koolikohustusliku õpilase vanem teavitab hiljemalt õppest puudumise esimesel 

õppepäeval kooli õpilase õppest puudumisest ja selle põhjusest elektroonilise 

õppeinfosüsteemi kaudu või telefoni teel. Kui vanem ei ole õpilase puudumisest teavitanud, 

teavitab kool sellest vanemat hiljemalt järgmisel õppepäeval, kasutades vanema poolt koolile 

esitatud kontaktandmeid.  

5.3. Varem teada olevast puudumisest ja põhjendatud hilinemisest teavitab õpilane või vanem 

eelnevalt kooli.  

5.4. Gümnaasiumiõpilane või tema vanem teavitab hiljemalt õppest puudumise esimesel 

päeval kooli õppest puudumisest ja võimaluse korral puudumise kestvuse elektroonilise 

õppeinfosüsteemi kaudu või telefoni teel.  

5.5. Varem teada olevast puudumisest ja põhjendatud hilinemisest teavitab õpilane või vanem 

eelnevalt kooli.  

 

6. Kooli rajatiste, ruumide, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehniliste ja muude vahendite 

tasuta kasutamise kord õpilastele õppekavavälises tegevuses 

6.1. Õpilased  kasutavad õppekavavälises tegevuses  kooli    ruume otstarbekalt ja säästlikult.  

6.2. Õpilane vastutab isiklikult tema kätte antud kooli vara eest, rikkumisest ja kaotamisest 

teavitab klassijuhatajat, juhendajat või kooli juhtkonda.  

6.3  Tahtliku rikkumise korral hüvitab õpilane või vanem kahju.   

6.4. Kooli rajatiste, ruumide, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehniliste ja muude vahendite 

tasuta kasutamisse andmisel lähtub kool Võlaõigusseaduses § 389–§ 395 sätestatust  

 

7.  Õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade 

ennetamine, neile reageerimine, juhtumitest teavitamine, nende juhtumite lahendamise 



kord ning abinõud, õpilaste ja koolitöötajate vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamiseks 

Vastav kord on sätestatud  kodukorras alates 01. septembrist 2011. a. 

7.1. Õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade 

ennetamiseks, neile reageerimiseks, juhtumitest teavitamiseks, nende juhtumite 

lahendamiseks  ning abinõud, õpilaste ja koolitöötajate vaimse ja füüsilise vägivalla 

ennetamiseks   on kehtestatud Tamsalu Gümnaasiumi hädaolukorra plaanis, mis on 

kättesaadav kooli koduleheküljel ja raamatukogus. 

7.2. Kool loob tingimused õpilaste ja kooli töötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamiseks 

kooli territooriumil õppepäeva kestel. 

7.3. Täiendav õppetöö, pikapäevarühma töö ja tunniväline tegevus toimuvad õpetaja 

järelvalvel.  

7.4. Õpilase vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest ja olukordadest ning 

koolivägivalla ilmingutest teavitab õpilane esmase abi saamiseks lähimat täiskasvanut ja 

pöördub  juhtumi lahendamiseks klassijuhataja või kooli juhtkonna poole. 

7.5. Vajadusel kaasatakse kooli juhtkonna poolt juhtumi lahendamiseks lastekaitsetöötaja, 

psühholoog või noorsoopolitsei. 

7.6. Erakorralise olukorra puhul tegutsetakse vastavalt hädaolukorra plaanile ja teavitatakse 

viivitamatult kooli juhtkonda.  

7.7. Tulekahju korral vajutatakse esmalt lähimat tulekahjusignalisatsiooninuppu ning 

tegutsetakse vastavalt hädaolukorra plaanile.   

 

8. Kooli päevakavast õpilasele kohalduva osa õpilasele ja tema vanemale teatavaks 

tegemise kord 

8.1. Õpilase päevakava ning selle muudatused tehakse õpilasele ja tema vanemale teatavaks 

elektroonilise õppeinfosüsteemi kaudu. 

8.2. Õpilase päevakava ning muudatused selles loetakse vanematele kättetoimetatuks, kui 

vanem on tutvunud elektroonilise õppeinfosüsteemi kaudu õpilase päevakava või selles tehtud 

muudatustega. 

8.3. Õpilase päevakava ning muudatused selles loetakse õpilastele kättetoimetatuks, kui 

vanem on tutvunud elektroonilise õppeinfosüsteemi kaudu õpilase päevakava või selles tehtud 

muudatustega. 

8.4. Kui vähemalt 10aastane õpilane on saanud õppeinfosüsteemi kaudu informatsiooni 

õpilase päevakava ja selles tehtud muudatuste kohta, siis vastavalt Haldusmenetluse seadusele 

loetakse teavitatuks päevakavast ja selle muudatustest ka õpilase vanem. 



8.5. Alla 10aastase õpilase vanemale, kes ei ole tutvunud kümne päeva jooksul päevakava või 

selles tehtud muudatustega elektroonilise õppeinfosüsteemi kaudu, edastatakse vastav teatis 

vanema antud elektronposti aadressile või muul viisil vastavalt eelnevale kokkuleppele 

vanemaga.  

 

9. Kooli tunnustusmeetmed õpilaste tunnustamiseks õpingute jooksul 

9.1. Õpilasi tunnustatakse heade õppetulemuste, spordisaavutuste ja kooli esindamise eest. 

9.2. Kooli  tunnustusmeetmeteks on  

1)  kooli spordivõistluste võitjate autasustamine kooli diplomiga; 

2)  kiituse avaldamine direktori käskkirjaga;  

         3)  kooli aukirjaga autasustamine hea õppedukuse eest; 

4)  kooli aineolümpiaadide ja -konkursside võitjate autasustamine kooli aukirja ning 

     mälestusesemega; 

5) õpilase nime kandmine kooli auraamatusse; 

6)  direktori vastuvõtt parimatele õpilastele ja sportlastele ning maakondlikel   

      ainevõistlustel esikolmikusse ja üleriigilistel  ainevõistlustel lõppvooru pääsenud 

      õpilastele.  

 

10. Nõuded õpilaste käitumisele kooli ruumides ja territooriumil 

10.1. Õpilane osaleb õppetöös,  järgides aineõpetaja poolt kehtestatud korda, ei puudu ega 

hiline põhjuseta.  

10.2. Õpilane võtab tundideks kaasa kõik vajalikud õppevahendid.  

10.3. Õpilane käitub viisakalt, kontrollib oma sõnakasutust, kannab puhast ja korrektset 

riietust.  

10.4. Keelatud on alkoholi, tubakatoodete, narkootikumide, pürotehnika, terariistade ja teiste 

ohtlike esemete omamine ning kasutamine.  

10.5. Keelatud on ropendamine, kaasõpilaste ja koolitöötajate  füüsiline ning vaimne 

ahistamine. Keelatud on omavoliliselt kasutada koolile, teisele õpilasele või koolitöötajale 

kuuluvaid esemeid.  

10.6. Õppetunnis on mobiiltelefon hääletu või välja lülitatud ja üldjuhul koolikotis. Nutiseadet 

kasutab õpilane õppetunnis ainult õpetaja korraldusel. Nutiseadme kasutamine vahetunnis 

reguleeritakse klassi reeglites.  

10.7. Koolis toimuva salvestamine ja avalikustamine eelneva kokkuleppeta on Isikuandmete 

kaitse seadusest lähtuvalt keelatud.  



10.8. Kooliga mitteseotud isikute sisenemine õpperuumidesse ja töökabinettidesse on ilma 

eelneva kokkuleppeta või juhtkonna loata on keelatud. 

 

11. Esemete kasutamise viisid, mis toovad kaasa esemete hoiulevõtmise kooli poolt 

11.1. Koolitöötajal on õigus võtta ese hoiule, kui eset võidakse kasutada viisil, mis võib 

ohustada isikut ennast või teist isikut, mis võiks kaasa tuua teise isiku vigastamise, tapmise 

või võõra asja kahjustamise.  

11.2. Õpetajal on õigus võtta tunni lõpuni hoiule õppetööd segavad esemed (nutiseadmed, 

mänguasjad jne).  

 

12. Kooli hoiule antud esemete hoiustamise ja nende tagastamise kord 

12.1. Kooli hoiule antud esemete hoiustamisel ja nende tagastamisel lähtub kool 

Võlaõigusseaduses § 883–§ 896 sätestatust. 

12.2. Koolitöötaja poolt hoiulevõetud eset hoiab direktor või tema poolt volitatud isik. 

Direktor või volitatud isik, kellele ese on hoiule antud, peab hoidma eset selle säilimist 

tagaval viisil. 

12.3. Õpilasele, kellelt ese hoiule võetakse, väljastab direktor viivitamata eseme 

hoiulevõtmise protokolli koopia, milles märgitakse kooli nimetus, kes hoiulevõtmist 

kohaldab, hoiulevõtmise aeg ja põhjus ning hoiulevõetava eseme kirjeldus. Kui õpilane, 

kellelt ese hoiule võetakse, ei ole eseme omanik ega selle seaduslik valdaja ning omanik või 

seaduslik valdaja on tuvastatav, teavitab direktor omanikku või seaduslikku esindajat eseme 

hoiulevõtmisest viivitamata. 

12.4. Hoiulevõetud eseme omanikule või seaduslikule valdajale tagastatakse ese viivitamata 

pärast hoiulevõtmise aluse äralangemist. 

12.5. Vallasasja hoiulevõtmiseks võib kasutada vahetut sundi nii kaua, kui see on eesmärgi 

saavutamiseks vältimatu. 

12.6. Käesolevas punktis sätestatud meetme protokollimine on kohustuslik. 

 

13. Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamine õpilase suhtes  

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

ning ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis, rakendab kool õpilase 

suhtes  põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid.  

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

põhjendatakse õpilasele tugi- või mõjutusmeetme valikut. Õpilasel ja käesoleva paragrahvi 



lõike 3 punktis 12 sätestatud mõjutusmeetme rakendamisel võimaldatakse ka vanemal enne 

mõjutusmeetme rakendamist anda arvamus õpilase käitumise ja mõjutusmeetme rakendamise 

kohta. 

13.3. Õpilase suhtes võib rakendada käesolevas seaduses sätestatud tingimustel ja korras 

kohaldatavaid tugimeetmeid (sealhulgas arenguvestluse läbiviimine, individuaalse õppekava 

rakendamine, õpilase vastuvõtmine pikapäevarühma, kooli juures tegutsevasse huviringi või 

tugispetsialisti teenuse osutamine) ning üht või mitut järgmist mõjutusmeedet: 

1) õpilase käitumise arutamine vanemaga; 

2) õpilasega tema käitumise arutamine direktori või õppealajuhataja juures; 

3) õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus või hoolekogus; 

4) õpilasele tugiisiku määramine; 

5) kirjalik noomitus; 

6) esemete, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, kooli 

hoiulevõtmine; 

7) õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada 

tunni lõpuks nõutavad õpitulemused; 

8) konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga saavutada kokkulepe 

edasiseks tegevuseks; 

9) kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine, mida võib kohaldada vaid õpilase või 

piiratud teovõimega õpilase puhul vanema nõusolekul; 

10) pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega 

kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul; 

11) ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja 

väljasõitudest; 

12) ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul 

nõutavad õpitulemused. 

13.4.  Lõikes 3 sätestatud mõjutusmeetmete rakendamise otsustab direktor või tema volitatud 

isik, välja arvatud punktis 12 sätestatud mõjutusmeetme rakendamine, mida otsustab 

õppenõukogu. 

13.5.  Kui õpilase koolist koju jõudmiseks on vajalik transpordi kasutamine, arvestatakse 

punktis 10 sätestatud mõjutusmeetme rakendamisel transpordi korraldusega. 

13.6.  Ajutist õppes osalemise keeldu õpilase suhtes rakendatakse kuni kümne õppepäeva 

ulatuses ühe poolaasta jooksul. Otsus vormistatakse kirjalikult ja toimetatakse õpilasele või 

piiratud teovõimega õpilase puhul vanemale kätte posti teel või allkirja vastu. 



14. Tugi- ja mõjutusmeetme rakendamisest teavitamise kord  

14.1. Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamisest teavitamisel lähtub kool Haldusmenetluse 

seaduses § 25–§ 32 sätestatust, arvestades Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses § 58 sätestatut.  

14.2. Tugi ja mõjutusmeetmete rakendamisest teavitab vanemaid klassijuhataja. 

14.3. Ajutisest õppes või õppekavavälises tegevuses osalemise keelu ja pärast õppetunde 

koolis viibimise kohustuse rakendamisest teavitab kool  piiratud teovõimega õpilase vanemat 

kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.  


