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                                                                                   Kinnitan: Kadi Mäekuusk 

                                                                    KK nr 1-8/16/13 

                                                           06.06.2016 

 

Laulasmaa Kooli kodukord 
1. ÜLDSÄTTED 

1.1. Laulasmaa Koolis (edaspidi Koolis) reguleerivad statsionaarselt õppivate õpilaste 

käitumist üldinimlikud eetika-, moraali ja käitumisnormid, käesolev kodukord, selle 

kokkuvõttev osa-sotsiaalne kokkulepe; Kooli põhimäärus, Eesti Vabariigi seadused ja nende 

alusel välja antud õigusaktid. 

1.2. Koolis austavad kõik õpetajad, töötajad ja õpilased kõigi õpilaste õigust õppida ning 

õpetajate õigust õpetada. Vastastikune suhtlemine on lugupidav. Probleemide esmane 

lahendaja on õpetaja või klassijuhataja. 

1.3. Õpilast esindavad Koolis lapsevanem (hooldaja), klassijuhataja, õpilasesindus. 

1.4.  Kooli kodukord, k.a. sotsiaalne kokkulepe, kodukorra lisad: 1 (sotsiaalne kokkulepe), 2 

(õpilaste tunnustamine), 3 (õpilastele rakendatavad tugi-ja mõjutusmeetmed), 4 

(videovalvesüsteem) on õpilastele ja koolitöötajatele täitmiseks kohustuslik.  

1.5. Kooli kodukord ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse avaldamiseks 

Kooli õppenõukogule,  hoolekogule  ja õpilasesindusele. Muudatused kodukorras tehakse 

üldjuhul vahetult enne õppeaasta algust. 

1.6. Kooli sisseastumisega seotud dokumentide vastuvõtmisel tutvustab Kooli esindaja  Kooli 

kodukorda õpilasele ja lapsevanemale. 

1.7. Kooli kodukord arutatakse õpilastega läbi esimeses klassijuhataja tunnis pärast    

kodukorra kehtestamist. Lapsevanem ja õpilane kinnitavad allkirjaga õpilaspäevikus 

sotsiaalse kokkuleppe ja kodukorraga tutvumist ning täitmiseks võtmist. Kodukorraga (koos 

lisadega) saab tutvuda  Kooli kodulehel www.keilavald.ee/laulasmaa-kool.  

1.8. Õpilase kohustuslikeks dokumentideks on Laulasmaa Kooli õpilaspäevik (v.a. III ka. 

õpilastel eelneval kokkuleppel lapsevanema ja klassijuhatajaga) ja õpilaspilet.  Koolist 

lahkumisel või Kooli lõpetamisel tagastab õpilane koolile õpilaspileti. 

1.9. Õpilaste, õpetajate ja töötajate isiklike asjade eest Kool materiaalselt ei vastuta. Isiklike 

asjade säilimise eest vastutab õpilane, õpetaja või töötaja ise. 

1.10 Kõik Koolist saadetud kirjalikud teated on õpilased kohustatud edasi andma oma 

vanematele. 

1.11. Kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostavad riiklikku järelevalvet Haridus- ja 

Teadusministeerium või Harju Maavalitsus. 

2. PÄEVAKAVA 

2.1. Laulasmaa Kooli päevakava on Laulasmaa Kooli kodukorra lahutamatu osa, kus on  

kajastatud koolipäeva tegevused ja ajaline kestus ( on avaldatud Kooli kodulehel). 

3. ÕPILASTE ÕIGUSED: 

3.1. täita koolikohustust riikliku õppekava alusel s.h vajadusel individuaalõppekava järgi või 

koduõppe vormis õigusaktidega sätestatud alustel; 

3.2. saada õppekavas ettenähtu omandamiseks õpetajatelt kord nädalas täiendavat õpiabi 

(konsultatsiooni) õppekava ulatuses;   

3.3. olla kaitstud ja saada kaitset vaimse ja füüsilise vägivalla eest ning saada 

eripedagoogilist, ja psühholoogi/sotsiaalpedagoogi abi; 

3.4. valida ja olla valitud Kooli õpilasesindusse, osaleda valitud õpilasesindajate kaudu 

koolielu probleemide lahendamises; 

3.5. pöörduda abi saamiseks kooli töötajate poole; 

http://www.keilavald.ee/laulasmaa-kool
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3.6. kasutada õppekavavälises tegevuses direktoriga suulisel kokkuleppel ja õpetaja, ringijuhi 

või huvijuhi, lapsevanema juuresolekul tasuta kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, 

spordi-, tehnilisi jm vahendeid; 

3.7. saada Koolis õppimise perioodiks õpilaspilet; 

3.8. teha läbimõeldud ettepanekuid õpilasesindusele või kooli juhtkonnale koolikorralduses 

muutuste sisseviimiseks; 

3.9. osaleda kooli huviringide töös. 

4. ÕPILASTE JA ÕPETAJATE KOHUSTUSED 

4.1. ÕPPETÖÖS 

4.1.1.Õpilastele on kohustuslikud kõik üldtunnustatud käitumisreeglid. Igas olukorras käitub 

õpilane viisakalt, hoidub igasugusest vägivallast ja teavitab vägivallajuhtumitest koheselt 

kooli töötajat.  

4.1.2.Õpilased viibivad kooliruumides puhtas korrektses riietuses, korraliku soenguga. 

Kooliruumis viibimise riietus ei ole dressid. 

4.1.3.Õpilased on kohustatud kandma kooliruumides puhtaid tervislikke (õhku läbilaskvad) 

musta määriva kummitallata vahetusjalatseid. Vahetusjalatsiteks ei ole kehalise kasvatuse 

välitunnis kasutatav spordijalats. 

4.1.4. Õpilased viibivad kooliruumides peakatteta.  

4.1.5. Õpilased viibivad õppetunnis üleriieteta ja ei hoia üleriideid klassiruumis vaid 

garderoobis. 

4.1.7. Kehalise kasvatuse tunnis viibib õpilane vaid spordiriietuses ja –jalatsites. 

4.1.8. Aktustel ja eksamitel viibivad  õpilased  pidulikus riietuses. 

4.1.9. Õpilane osaleb õppetöös vastavalt Kooli päevakavas ettenähtud tunniplaanile ja 

õppekorraldusele, muudatustest tunniplaanis teatab õpilastele klassijuhataja, õpetaja, 

õppealajuhataja või direktor. 

4.1.10. Õpilane võtab iga päev kaasa  kõik tundideks vajalikud õpikud, töövihikud ning muud 

õppevahendid, vajalikud hügieenitarbed; kannab kaasas kooli õpilaspiletit, hoiab seda hoolikalt 

ega anna teistele kasutada; 
4.1.11. Õpilasel on iga päev Koolis kaasas Laulasmaa Kooli õpilaspäevik, mida ta hoiab kui 

dokumenti ja  täidab korrektselt.  

4.1.12. Õpilane läheb kella helisedes koheselt klassi oma töökohale ja võtab välja tunniks 

vajalikud õppevahendid. 

4.1.13. Tunni lõpetab ja annab õpilastele loa klassist lahkumiseks õpetaja.  

4.1.14. Õpetaja või külalise klassi sisenemisel ja väljumisel tõusevad õpilased püsti. 

4.1.15. Õpilased istuvad tunnis kindlaksmääratud kohtadel. Aineõpetajal on õigus vajadusel 

õpilasi oma tunnis klassis ümber paigutada. 

4.1.16. Tunnis keegi  ei söö, joo ega näri närimiskummi. 

4.1.17.Õpilasel ei ole tunnis õigust segada kaasõpilasi ega õpetajat.  

4.1.18. Õppetundides ei ole lubatud kasutada asju, mis häirivad õppetööd s.h mobiiltelefoni ja 

muid elektroonilisi seadmeid. Õpetajal on õigus õppetööd segavad esemed hoiule võtta ning 

tagastada tunni või õppepäeva lõpus õpilasele. Esemed, millega õpilane korduvalt segab 

õppetööd või ohustab kaasõpilasi, tagastatakse lapsevanemale. Sel juhul koostab õpetaja 

hoiule võetud eseme kohta juhtumikirjelduse. 

4.1.19. Kui aineõpetaja ei ole 15 minuti jooksul tundi tulnud, siis teatavad õpilased sellest 

õppealajuhatajale või direktorile. 

4.1.20. Koduste ülesannete tegemata jätmisest teatab õpilane õpetajale enne tunni algust, 

selgitades tegemata jätmise põhjuse. Õpetaja arvestab õpilase mõjuvat selgitust. 

4.1.21.Kui õpilasel on esimene tund vaba või ta ootab päeva lõpus koolibussi saabumist, siis 

ta ei sega teiste klasside tunde, vaid viibib vaikselt võimalusel oma klassis, pikapäevarühmas 

või raamatukogus. 
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4.1.22. Õppetöövälistel üritustel (väljasõidud, ekskursioonid) esindab õpilane väärikalt ennast 

ja oma Kooli, täites täpselt õpetajate ja teiste täiskasvanud juhendajate korraldusi, 

liikluseeskirju, transpordi kasutamise reegleid, käitub viisakalt. Looduses viibides käitub 

loodushoidlikult. 

4.2. VAHETUNNIS 
4.2.1. Vahetunni ajal on õpilane vaikselt (II korruse parempoolses koridoris on lubatud sportlikud 

tegevused arvestades ohutusnõudeid); puhke- ja söögivahetunnil viibib õpilane 

sööklas, klassis, koridoris, raamatukogus, ilusa ilma korral kooliaias. Õpilasel ei ole lubatud 

koolipäeva jooksul loata väljuda kooliaiast ; 

4.2.2. teavitab puudumise korral eelnevalt aineõpetajat ja klassijuhatajat; 

4.2.3. esindab ennast ja oma kooli väärikalt; ei kahjusta avalikus ruumis (internet, 

meedia jms) kooli mainet; 1.-4. klassi õpilastel ei ole lubatud vahetunnis kasutada mobiiltelefone 

või teisi nutiseadmeid, va õpetaja loal. 

4.2.4 käitub terviseteadlikult (ei tarbi ega oma alkohoolseid jooke, tubakatooteid ja 

narkootilisi aineid, ei harrasta hasartmänge); 

4.2.5. täidab koolis kehtestatud ohutusnõudeid; 

4.2.6. suhtub kooli varasse hoolivalt, tagastab kooli poolt väljastatud vahendid õigeaegselt. 

 

4.3. SÖÖKLAS 

4.3.1. Õpilased lähevad sööma kogu klassiga koos tunnis olnud õpetaja saatel. 

4.3.2. Enne sööki peseb õpilane käed. Lauas sööb õpilane kindlaksmääratud kohas. 

4.3.3. Õpilane sööb vaikselt, austades lauakombeid. 

4.3.4. Lõpetanud söömise, asetab õpilane tooli laua alla, viib kasutatud sööginõud ära. 

Korrapidaja õpilane koristab kogu laua. 

4.3.5. Sööklast toidu välja viimine on keelatud, va eraldi pakutavad puu-ja köögiviljad 

 

4.4. GARDEROOBIS 

4.4.1. Õpilased jätavad üleriided ja välisjalatsid tema jaoks määratud garderoobikappi ning 

lukustab ukse. 

4.4.2. Õpilastel on keelatud garderoobikappe omavoliliselt vahetada ja rikkuda. 

4.4.3. Õpilase garderoobikapi võti antakse infolauast 01.septembril ja õppeaasta viimasel 

päeval õpilane tagastab selle infolauda. Rikutud või kaotatud riietekapi võti tuleb õpilase 

vanemal hüvitada. 

 

4.5. KORRAPIDAJANA 

4.5.1. Klassikorrapidajad määrab klassijuhataja. 

4.5.2. Korrapidaja puhastab peale igat õppetundi vahetunnis tahvli, jälgib pidevalt klassi 

puhtust, pühib vajadusel klassi põranda  

4.5.3. Korrapidaja vastutab klassiruumi puhtuse ja korrasoleku eest klassis, kus on nende 

õppetöö toimunud. 

 

5. ÕPPETÖÖS OSALEMINE 

5.1.Klassijuhataja peab arvestust õppetundidest puudumiste kohta ja teavitab lapsevanemat e-

kooli kaudu õpilase puudutud tundide arvust. 

5.2. Õpilane ei tohi ilma mõjuva põhjuseta õppetundidest puududa ega hilineda. 

5.3. Õpilane võib Koolist puududa:  

5.3.1. haiguse  või õpilasele tervishoiuteenuse osutamise korral; 

5.3.2. läbimatu koolitee või kodukorra punktis 6.11. sätestatud välisõhu temperatuuri puhul, 

5.3.3. olulistel perekondlikel põhjustel 1-3 päeva.  

5.3.4. seoses osavõtuga olümpiaadidest, võistlustest,  ülevaatustest jm kooli esindavatest 

üritustest aineõpetaja, klassijuhataja või ringijuhi kirjaliku avaldusega Kooli direktorile. 
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5.5. Kehalistest harjutustest vabastatud õpilane viibib kehalise kasvatuse tunnis õpetaja poolt 

määratud kohas. 

5.6. Põhjuseta puudumised mõjutavad õpilase käitumishinnet alljärgnevalt: 

5.6.1.1-2 põhjuseta puudutud tundi trimestris – õpilase käitumine ei saa olla eeskujulik; 

5.6.2. 3-10 põhjuseta puudutud tundi trimestris – õpilase käitumine ei saa olla hea; 

5.6.3. 11 ja rohkem põhjuseta puudutud tundi trimestris – käitumishinde alandamine 

mitterahuldavaks; 

5.7. Kui õpilane hilineb põhjuseta tundi rohkem kui 15 minutit, siis märgitakse ta antud 

tunnist põhjuseta puudujaks. 

5.8. Korduv põhjuseta tundidesse hilinemine (3 korda ja rohkem) võib kaasa tuua õpilase 

käitumishinde alandamise. 

5.9. Kui õpilasel on vaja lahkuda Koolist enne koolipäeva lõppu, tohib ta seda   klassijuhataja 

või aineõpetaja loal.  

5.10. Puudutud tundide õppematerjal tuleb õpilasel omandada iseseisvalt. 

5.11 Õpetaja on kohustatud sisestama e-kooli info tunnis läbitud materjalide, tunnis saadud 

hinnete ja märkuste, järgmiseks õppetunniks ettevalmistatavate  koduste tööde ja järgmises 

tunnis vajalike materjalide kohta koolipäeva lõpuks.  

5.12. Õpetaja on kohustatud teavitama õpilasi tunni lõpus ka suuliselt järgmiseks õppetunniks 

ettevalmistatavate koduste tööde ja järgmises tunnis vajalike materjalide osas ning sisestama 

tunnis saadud hinded õpilase päevikusse. 

6. TURVALISUS JA TERVIS  

6.1.Kooli meeldiva miljöö huvides käitub õpilane ja õpetaja üksteisega lugupidavalt, 

heasoovlikult, väärikalt. 

6.2.Õpilane ei võta kooli kaasa õppetööks mittevajalikke ja ohtlikke (plahvatusohtlikke, 

kergestisüttivaid, teravaid jms.) esemeid.  

6.3. Koolis ja Kooli territooriumil on keelatud suitsetamine, alkoholi ja sõltuvusainete 

pruukimine ja omamine ning hasartmängude mängimine. 

6.4. Kui õpilane Koolis või Kooli territooriumil omab või tarvitab alkohoolset jooki, 

narkootilist või psühhotroopset ainet või on toime pannud karistusseadustikus ettenähtud 

kuriteokoosseisule vastava õigusvastase teo või on toime pannud karistusseadustikus või 

muus seaduses ettenähtud väärteokoosseisule vastava õigusvastase teo, siis Kool informeerib 

õigusaktides sätestatud korras lapsevanemat, politseid, kohalikku omavalitsust. 

6.5. Kool tagab õpilase koolis viibimise ajal tema vaimse ja füüsilise turvalisuse.  

6.6. Vaimset või füüsilist turvalisust ohustavast juhtumist teavitamine: 

6.6.1.õpilane pöördub esmalt oma õpetaja, klassijuhataja või mõne muu koolitöötaja poole; 

6.6.2.õpetaja, klassijuhataja või mõni teine koolitöötaja teavitab koheselt lapsevanemat, 

vastavat ametiisikut, ametiasutust või korrakaitseorganit, kelle pädevuses on antud juhtumi 

lahendamine; 

6.7. Vaimset või füüsilist turvalisust ohustava juhtumi lahendamisel lähtutakse Kooli 

kodukorras loetletud mõjutusvahenditest ja teistest seadusandlikest aktidest. 

6.8. Õpilaste vaimse ja füüsilise turvalisuse huvides võimaldab Kool politseil läbi viia 

operatsioone suitsetamise ja narkootikumidega seotud õigusrikkumiste ennetamiseks ja 

avastamiseks. 

6.9. Õpilane, kes kasutab Kooli ja kojusõiduks jalgratast või muud sõiduvahendit, hoiab seda 

Koolis viibimise ajal õues jalgrattahoidlas lukustatult. Rattur kasutab sõites kiivrit. 

6.10. Koolibussi oodates ja bussiga sõites käitub õpilane viisakalt, ei lärma, ei lõhu, ei trügi, 

teretab ja tänab bussijuhti sõidu eest. 
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6.11. Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit Kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja  välisõhu 

temperatuur on miinus 20 °C ja madalam, 1.–6. klassis ning miinus 25 °C ja madalam 7.–9. 

klassis.  

6.10. Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues 1.–6. klassi õpilastele  välisõhu 

temperatuuril kuni miinus 10 °C ning 7.–9. klassi õpilastele  välisõhu temperatuuril kuni 

miinus 15 °C; 

6.11. Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Eesti meteoroloogia ja 

hüdroloogiainstituudi veebilehel http://www.emhi.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste 

andmete ja Tervisekaitseinspektsiooni veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel. 

6.12. Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur on vähem kui 19 °C ja aulas, 

kui õhutemperatuur on vähem kui 18 °C . 

6.13. Ekskursiooni, matka, õppekäigu jm koolivälise ürituse korraldaja  peab tagama, et 

lapsevanemad oleksid üritustele minekust teadlikud ning teataksid ürituse eest vastutavale 

isikule lapse tervisest tulenevast erikohtlemise vajadusest. 

6.14. Õpetaja, klassijuhataja, ringijuht, kes on koolivälisel üritusel määratud vastutavaks 

isikuks, esitab 3 päeva enne väljasõitu kirjaliku taotluse direktorile, mille alusel direktor 

vormistab käskkirja, kus on fikseeritud õpilaste nimekiri ja vastutavad täiskasvanud laste 

turvalisuse tagamiseks. Koolivälisele üritusele määratud vastutavad isikud viivad läbi õpilaste 

instrueerimise, kusjuures peetakse silmas ohufaktoreid, mis tulenevad konkreetsest 

marsruudist, sihtkohast, aastaajast, õpilase vanusest jm. 

6.15. Kooli direktoril, õppealajuhatajal, klassijuhatajal ja õpetajal on õigus võtta õpilaselt, 

õpetajalt ja töötajalt suulisi ja kirjalikke selgitusi Kooli kodukorra rikkumise kohta. 

6.16. Kooli on paigaldatud videovalvesüsteem. Jälgimisseadmestiku kord on sätestatud 

kodukorra lisas nr.4. 

 

7. ÕPIKUTE JA MUUDE ÕPPEVAHENDITE KASUTAMISE JA KOOLILE 

TAGASTAMISE KORD 

7.1. Kool võimaldab õpilastel Kooli õppekava läbimiseks tasuta kasutada vajalikke õpikuid, 

tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti. Lapsevanematelt loetletud õppevahendite 

kaasrahastamist ei nõuta. 

7.2. Õppekirjanduse kogust laenutatakse teavikuid individuaalselt õpilasele või 

lapsevanemale. 

7.3. Õpilasele väljastatakse Kooli raamatukogu poolt õppekava läbimiseks lisaks õpikutele ka 

vajalikud töövihikud, tööraamatud, töölehed. 

7.4. Raamatukogust laenutatud õpikud katab õpilane ümbrispaberi või -kaantega, kirjutab 

ettenähtud kohta kasutajanime ning tagastab õpikud õppeaasta lõpus raamatukokku. 

Klassijuhatajal on õigus mitte väljastada õpilasele klassitunnistust, kui kooli õpikud ei ole 

tagastatud raamatukogule. 

 

8. ÕPILASTE TUNNUSTAMINE JA MÕJUTAMINE 
8.1. Õpilast tunnustatakse vastavalt Kooli õpilaste tunnustamise korrale:  

8.1.1. väga heade või heade tulemuste eest õppetöös; 

8.1.2. klassi või Kooli eduka esindamise eest; 

8.1.3. aktiivse klassi-ja koolivälise tegevuse eest; 

8.1.4. silmapaistva heateo eest. 

8.2. Õpilaste tunnustamiseks kasutatakse lisas 1 välja toodud võimalusi 

8.3. Eesmärgiga mõjutada õpilasi Kooli kodukorra kohaselt käituma ja teistest lugu pidama 

ning ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist Koolis, võib õpilase suhtes 

rakendada asjakohaseid ja põhjendatud tugi- ja mõjutusmeetmeid (lisa 2). 

http://www.emhi.ee/
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8.4. Enne tugi- või mõjutusmeetme määramist kuulatakse ära õpilase selgitused ja 

põhjendatakse talle tugi- või mõjutusmeetme valikut. 


