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KALAMAJA  PÕHIKOOLI  KODUKORD alates 27.märtsist 2017. 
 
Kalamaja Põhikoolis (edaspidi KPK) reguleerivad õpilaste käitumist Eesti Vabariigi seadused kehtiv 
PGS, nende alusel välja antud õigusaktid, kooli põhimäärus ja KPK kodukord. KPK kodukord lähtub 
üldinimlikest eetika-, moraali- ja käitumisnormidest ning tagab õpilastele töörahu ja turvalise 
õpikeskkonna.  
 
 
I  PÄEVAKAVA 
 

1. Koolipäeva kõige olulisem osa on õppetund; 
2. õppetunnid toimuvad vastavalt tunniplaanile, mis koostatakse lähtuvalt kooli õppekavast; 
3. õppetunnid algavad I vahetuses kell 8.00, II vahetuses vastavalt vabade ruumide olemasolule; 
4. õppetund algab kellahelinaga, õppetunni lõpetab õpetaja; 
5. õppetunni pikkus on 45 minutit; 
6. tundide algust ja kestvust võib mõjuvatel põhjustel muuta kooli juhtkonna loal; 
7. vahetunni pikkus 10 minutit, v.a söögivahetund, mille pikkus on 20 minutit; 
8. õppetunde võib läbi viia ka väljaspool kooli õuesõppe, õppekäigu, ekskursiooni vms vormis. 

Üritust korraldav õpetaja peab tagama, et õpilased, lapsevanemad ja kooli juhtkond oleksid 
ürituse toimumisest teadlikud;  

9. nädalavahetustel ja riiklikel pühadel on koolimaja ja kooli hoov suletud, v.a erandjuhtudel; 
10. koolimaja on avatud õpilastele tööpäeviti  7.30 – 16.00. 
11. Kalamaja Põhikooli koolivaheajad on korraldatud vastavalt EV Haridusministeeriumi 

kehtestatud korrale; 
12. Kalamaja Põhikooli õpilasel on e-õpilaspilet, mille taotlemise, kadumise ja kehtivuse kord on 

toodud kooli kodulehel. 

 
 Söökla 
 

1. Iga klassi toitlustatakse kokkulepitud kellaajal; 
2. põhikooli söögivahetundidel viibib sööklas vähemalt ühe klassi klassijuhataja või aineõpetaja;  
3. põhikooli õpilasi toitlustatakse tasuta; 
4. pikapäevarühmas osalevatele õpilastele võimaldatakse täiendav toitlustamine. Täiendava 

toitlustamise eest tasub lapsevanem; 
5. kooli sööklas peab käituma kultuurselt, jälgida tuleb näidisportsjoni suurust; 
6. süüa ja juua tohib koolipäeva ajal vaid kooli sööklas. 
 

Garderoob 
 

1. Garderoob on avatud alates 7.30st kuni koolipäeva lõpuni; 
2. õpilane, külaline siseneb kooli ruumidesse alati läbi garderoobikorruse. 
3. igal klassil ja õpilasel on garderoobis kindel koht, kapi olemasolul kapi võti; 
4. üleriided ja välisjalatsid jäetakse koolipäeva ajaks garderoobi; 
5. koolimajas kantakse vahetusjalatseid. Päeva lõpus jäetakse vahetusjalatsid garderoobi; 
6. õpilased ei jäta garderoobi üleriiete taskusse raha, võtmeid ja väärtesemeid. Nende esemete 

eest kool ei vastuta; 
7. vahetundide ja tundide ajal garderoobialal ilma põhjuseta ei viibita; 
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8. pärast õppetundide lõppu viib viimase tunni aineõpetaja 1.-4. klassi õpilased garderoobi ning 
võimaluse korral jälgib neid kuni nende koolimajast lahkumiseni; 

9. garderoobis on leiunurk kaotatud ja leitud esemete hoiustamiseks. Kui õpilasel on kaotsi 
läinud mõni isiklik ese, võib ta ise või koos vanemaga seda koolipäevadel leiunurgast otsida. 
Kaks korda aastas (jaanuaris ja juunis) annab kool leitud asjad, millele keegi pole järele 
tulnud, heategevuseks.  

 
Vahetund 
 

1. Vahetunni veedab õpilane selles koridoris, kus algab tema tund; 
2. vahetunnis puhkavad õpilased kaaslasi häirimata; 
3. ilusa ilma korral kevad- ja sügisperioodil võivad õpilased olla vahetunni ajal õues 

kooliterritooriumil. 
 
Riietus ja vahetusjalatsid 
 

1. Koolis kui akadeemilises asutuses riietub õpilane puhtalt ja korrektselt; 
2. spordiriietust  kantakse vaid kehalise kasvatuse tunnis; 
3. õpilastele ei ole lubatud: 

- väljakutsuvate tekstide ja piltidega, eakohaselt kõlbmatud riided; 
- katkised, räbaldunud ja keha ning aluspesu paljastavad riided; 
- kanda kooli ruumides mütsi, kapuutsi ega muud peakatet, päikeseprille; 

4. õpilasel on: 
- kehalise kasvatuse tunnis pikad juuksed kinnises soengus; 
- poistel täispikad püksid; 
- aktustel ja pidulikel üritustel korrektne üritusele vastav riietus: koolivorm või 

koolivormi element; 
5. õpilane ei tohi ohutuse, tervise ja hügieeni huvides koolimajas liikuda ilma 

vahetusjalanõudeta. Vahetusjalatsid peavad olema puhtad, heleda tallaga (mitte põrandat 
määrivad) soovitatavalt lahtised, õhku läbilaskvad; 

6. Kalamaja Põhikoolis on oma koolivorm.  
7. Koolivormi element on kohustuslik pidulikel üritustel kõikidel kooliastmetel – poistel lips, 

tüdrukutel sall või lips. Koolivormi täpsem kirjeldus ja tellimine kooli kodulehel (alates 
september 2017). 

 
Kooli hoov ja spordirajatised 
 

1. Kooli hoov on avatud õpilastele õppetöö ajal 7.30 – 20.00; 
2. kooli hoov on külalistele avatud tööpäevadel alates 16.00 – 20.00; 
3. koolivaheaegadel, puhkepäevadel ja riiklikel pühadel on kooli hoovi kasutamise info kooli 

kodulehel;  
4. koolimaja hoovis on keelatud tarvitada alkohoolseid jooke, suitsetada, lärmata, sõimata, 

ropendada ja häirida naabrite rahu; 
5. probleemide tekkimisel on koolil õigus kohe väljakud sulgeda; 
6. jalgrattaga või tõukerattaga kooli tulnud õpilane, külaline jätab oma ratta kooli hoovi, kus see 

tuleb kindlasti lukustada. Kooli hoovi jäetud rataste eest kool ei vastuta; 
7. kooli territooriumil mootorsõidukite parkimiseks on vajalik kooli juhtkonna kirjalik luba; 
8. parkimine on lubatud ainult selleks ettenähtud parklas;  
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9. parkimine on lubatud kooli hoovis päevasel ajal (7.30–16.00) ülekooliliste ürituste toimumise 
raames. (1. september, jõulupeod, kevadkontsert, lõpuaktused, lapsevanemate koosolekud  
jne.) ; 

10. õpilaste kooli toomisel autoga kooli territooriumile ei sõideta ja ei pargita. 
 

 
Kooli wifi ja nutiseadme kasutamine 
 

1. 1.-9. klassi õpilasel on õigus kasutada kooli wifivõrku oma seadmega õppetöös õpetaja 
nõusolekul; 

2. kooli wifivõrguga liitumiseks tuleb lapsevanemal allkirjastada avaldus (kooli kodulehelt) ja 
tuua/saata see klassijuhatajale või infojuhile. 

 
II ÕPILASED 
 
Õpilasel on õigus: 
 

1. õppida koolis riikliku õppekava ja kooli õppekava poolt ettenähtud mahus; 
2. saada ainealast konsultatsiooni ja õpiabi; 
3. saada teavet koolikorralduse ja õpilaste õiguste ja kohustuste kohta; 
4. osaleda koolis pakutavate aine- ja huviringide töös; 
5. esmaabile koolis; 
6. kasutada klassivälises tegevuses oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi- 

tehnilisi jm vahendeid aineõpetaja/klassijuhataja loal ning vastutusel; 
7. olla valitud õpilasesindusse; 
8. pöörduda vaidlusküsimuste tekkimise korral klassijuhataja, sotsiaalpedagoogi või kooli 

juhtkonna poole; 
9. saada tunnustust väljapaistvate tulemuste eest õppe- ja klassivälises töös. 

 
Õpilasel on kohustus: 
 

1. suhtuda õppetöösse kohusetundlikult ning võtta osa kõigist kooli õppekavaga määratletud 
ainetundidest (ka nende raames toimuvatest õppekäikudest, spordiüritustest jne), osaleda 
tunnis aktiivselt;  

2. täita õppenõukogu poolt kehtestatud kooli kodukorda ja õpilasreegleid; 
3. suhelda kaasõpilastega ja õpetaja ning kõigi teiste kooli töötajatega lugupidavalt, kontrollida 

ennast ja oma sõnakasutust, mitte häirida tunnis kaasõpilaste ja õpetaja töörahu; 
4. osaleda tunnis aktiivselt, kasutada õppetundi oma võimete arendamiseks; 
5. valmistuda igaks õppetunniks, võtta kaasa kõik koolipäevaks vajalikud õppevahendid; 
6. pidada kinni kokkulepetest ja tähtaegadest, teha kõik kodutööd õigeaegselt; 
7. Kalamaja Põhikooli I ja II kooliastme õpilasel on oma õpilaspäevik; 
8. hoolitseda kõigis õppeainetes  hinnete õigeaegse vastamise eest (vajadusel kasutada selleks 

ettenähtud konsultatsiooniaega); 
9. tunnist väljumiseks paluda selleks õpetajalt luba; 
10. puudumine ei vabasta õpilast kodutöödest ja õppeaine jätkuvast omandamisest (v.a. 

erijuhtumid ja sellega seoses kokkulepped aineõpetajatega); 
11. vabastus kehalisest kasvatusest ei vabasta ainetunnist; 
12. mitte lahkuda õppepäeva jooksul õpetaja eriloata kooli territooriumilt (kui õpilane seda teeb, 

ei vastuta kool õpilase julgeoleku ja tervise eest); 
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13. ekskursioonidel ja matkadel täita täpselt õpetajate ja teiste juhendavate täiskasvanute 
korraldusi ning liikluseeskirju ; 

14. järgida õppekabinettides kehtestatud ohutustehnika reegleid ja õppevahendite kasutamise 
eeskirju; 

15. teavitama kõikidest väärteojuhtumitest klassijuhatajat, aineõpetajat, juhtkonna liiget või teisi 
täiskasvanuid; 

16. kooli vara, ruumide või teiste isikute vara rikkumisel või lõhkumisel tuleb see lapsevanemal 
puhastada, parandada, vajadusel asendada uuega või hüvitada; 

17. järgida õppekabinettides ohutustehnika reegleid, õppevahendite kasutamise eeskirju ning 
tuleohutuseeskirju, evakueerimisel ja eriolukordades täita täpselt õpetaja korraldusi. 

 
Õpilasel on keelatud: 
 

1. võtta kooli kaasa õppetööks mittevajalikke või ohtlikke esemeid (teravad, kergesti süttivad 
või plahvatusohtlikud esemed); 

2. tarvitada või omada alkoholi ja narkootilisi aineid; 
3. suitsetada, tarbida närimistubakat ja e-sigaretti; 
4. kasutada füüsilist ja vaimset vägivalda ning ebatsensuurseid väljendeid; 
5. kasutada tunni ajal elektroonilisi seadmeid (mobiiltelefon, muusikapleier, kõrvaklapid, 

fotoaparaat, isiklik sülearvuti jms), v.a kokkuleppel õpetajaga. Mobiiltelefonid on tunni ajal 
välja lülitatud või seadistatud hääletule režiimile; 

6. õpetajal on õigus kaasõpilasi segavad /ohustavad esemed ära võtta. Esemete tagastamine 
toimub vastavalt kokkuleppele; 

7. joosta ja turnida kooli koridorides, treppidel või klassides ning istuda aknalaudadel; 
8. avada aknaid või keerata radiaatorite termoregulaatoreid ilma õpetaja loata; 
9. lahkuda koolist enne tundide lõppu ilma selleks luba küsimata; 
10. viibida ilma põhjuseta garderoobis, tualettruumides, õpperuumides, võimlas, aulas; 
11. kutsuda õppetöö ajal koolimajja oma koolis mitteõppivaid sõpru ja tuttavaid; 
12. tegeleda  ostu-müügi tehingutega (v.a. kooli juhtkonna loal). 
13. õpetaja töövahendeid (arvuti, projektor, tahvel vms) võib kasutada siis, kui selleks on olemas 

õpetaja eelnev luba. 
 

 
III TUNNUSTAMINE 
 
Meie koolis avaldatakse vastavalt tehtud tööle kiitust järgmiselt: 
 

1. õpetaja suuline kiitus; 
2. õpetaja kirjalik tänu või kiitus; 
3. õppenõukogu kiitus;  
4. direktori kiitus käskkirjaga; 
5. kooli sümboolikaga meene; 
6. direktsiooni vastuvõtule kutsumine; 
7. kooli kiituskiri. 

 
 
 
 
 
IV  TUGI- JA MÕJUTUSMEETMETE KASUTAMINE 
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Põhjendatud juhtudel võib õpilase suhtes rakendada asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja 
mõjutusmeetmeid. Mõjutusmeetmete eesmärk on mõjutada õpilasi kooli kodukorra kohaselt 
käituma ja teistest lugu pidama ning ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis.  

 
1. individuaalne suuline märkus õpilasele; 
2. kirjalik märkus e-koolis ja/või õpilaspäevikus; 
3. põhjuseta puudumiste ja hilinemiste korral on õigus alandada õpilase käitumise ja hoolsuse 

hinnet; 
4. lapsevanema kooli kutsumine; 
5. õppenõukogu koosolek; 
6. õppenõukogu märkus; 
7. kuni 10-päevane koolikeeld, koos  koduste ülesannetega  iseseisvaks tööks, mis kooli naastes 

tuleb esitada aineõpetajale;  
8. direktori käskkiri; 
9. õpilase kohta taotluse esitamine lastekaitsele, noorsoopolitseile. 

 
 
V TURVALISUS KOOLIS 
 
1. Kalamaja Põhikoolis ei ole lubatud ei õpilastel ega õpetajatel kasutada füüsilist ega vaimset 

vägivalda; 
2. õpilase vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest teavitab klassijuhataja või 

aineõpetaja juhtkonnaliikmeid, kes vajadusel teavitavad politseid; 
3. kooli direktoril ja kooli juhtkonnal on õigus nõuda oma kooli töötajalt või õpilaselt, kes oli süü- või 

väärteo tunnistajaks, kirjalikku seletust süü- või väärteo kohta. Seletusse kantakse vähemalt 
alljärgnev: süü- või väärteo toimepanemise aeg ja kirjeldus, seletuse koostamise kuupäev, 
seletuse kirjutaja nimi ja allkiri. 

4. turvalisuse tagamiseks on  kõikidel külalistel, k.a lapsevanematel, õppetöö ajal kooli 
külastamiseks vaja eelnevalt külastusaeg kooli töötajaga kokku leppida. Külastusaja saabudes 
läheb kooli töötaja külastajale vastu 0 korrusele või 1. korrusele kokkulepitud kohas; 

5. lapsevanema või külalise  viibimine koolimajas ilma koolitöötajaga eelneva kokkuleppe ja 
nõusolekuta ei ole lubatud; 

6. õpilaste ja koolitöötajate fotode, filmide, videote ja kõnede salvestamine ning avalikustamine 
ilma isiku või avalikul kooliüritusel koolijuhtkonna nõusolekuta on keelatud;  

7. kooli ja klasside ühisüritusi pildistatakse, salvestatakse ning avaldatakse kooli meedias ja/või 
kasutatakse õppetöös kooli juhtkonna loal; 

8. enne õppekäigule minekut tutvustatakse osalejatele käitumisreegleid ja ohutusnõudeid; 
9. igal õppeaastal tutvustatakse õpilastele ja koolitöötajatele tuleohutusjuhendit, hädaolukorras 

tegutsemise plaani ning viiakse läbi praktiline evakuatsiooniõppus; 
10. koolitervishoiuteenust osutab kooliõde. 
 
 
 
VI LAPSEVANEM  
 
Lapsevanemad osalevad aktiivselt õppe- ja kasvatustöös. Peamisteks sidevahenditeks kodu ja kooli 
vahel on õpilaspäevik, e-kool ning e-kiri. 
 
Lapsevanema kohustused 
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1. õpetajaga kohtumist soovides leppida selleks eelnevalt kokku kohtumise aeg; 
2. teavitada kooli varakult õpilase puudumisest ning selle põhjustest. Puudumistõendid ja 

kehalise kasvatuse vabastustõendid tuleb sisse kanda selleks ettenähtud teadete lehele 
õpilaspäevikus või e-koolis alates lapse puuduma jäämise päevast. Hiljem esitatud tõendeid 
ei arvestata; 

3. teavitada aegsasti klassijuhatajat/aineõpetajaid enne õpilase pikemaid puudumisi 
(puhkusereisid, trennid, võistlused jne.). 

4. osaleda arenguvestlusel. 
 
Lapsevanema õigused 
 

1. Saada tagasisidet oma lapse õppeedukuse ja käitumise kohta klassijuhatajalt/aineõpetajalt; 
2. saada infot kooli ürituste kohta; 
3. kokkuleppel kooli juhtkonnaga külastada ainetunde; 
4. osaleda aktiivselt kooli üritustel; 
5. olla valitud kooli hoolekogusse; 
6. teha ettepanekuid koolielu parendamiseks; 
7. saada õpilaspäeviku, e-kooli ja/või e-kirja kaudu informatsiooni kõigi lapse kiituste, puuduste 

ja märkuste kohta; 
8. saada informatsiooni läbi kooli kodulehe ja sotsiaalmeedia. 
9. osaleda arenguvestlusel. 

 
 


