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AUDENTESE SPORDIGÜMNAASIUMI KODUKORD 

 

         

1. Üldist 

1.1. Käesolev kodukord on ühine Audentese Spordigümnaasiumile ja Audentese 

Spordikoolile (edaspidi koos Kool). 

1.2. Kooli ruumides ja territooriumil täidavad Kooli õpilased (edaspidi Õpilane), nende 

esindajad ja Kooli töötajad lisaks Eesti Vabariigi seadustele Audentesega sõlmitud 

lepingust ja käesolevast kodukorrast tulenevaid reegleid ja teisi asjakohaseid eeskirju 

(sh liiklusnorme).  

1.3. Kooli  kodukorra kehtestab direktor ja see on Õpilastele, nende esindajatele ja Kooli 

töötajatele täitmiseks kohustuslik. 

 

2. Viisakusreeglid 

2.1. Õpilane käitub viisakalt ning lugupidavalt kaasõpilaste, õpetajate, treenerite ja teiste 

täiskasvanute suhtes. 

2.2. Õpilane tervitab Kooli töötajat esimesena, pöördub „Teie“-vormis koolitöötajate poole, 

kui ei ole kokku lepitud teisiti. 

2.3. Õpilane hoiab kõrgel nii iseenda kui oma Kooli au ja väärikust Koolis ja väljaspool 

Kooli. 

2.4. Õpilase esindajad käituvad viisakalt ja väärikalt. 

 

3. Rõivastus Koolis 

3.1. Õpilastele on  kohustuslik korrektne rõivastus.  

3.2. Täpsemad Õpilase korrektse rõivastuse nõuded on sätestatud Kooli rõivastuse statuudis, 

mis on kättesaadav Kooli kodulehel. 

3.3. Kui Õpilane ilmub Kooli korrektse riietuseta, on Koolil õigus Õpilast õppetööle mitte  

lubada. Puudutud päev loetakse sellisel juhul põhjuseta puudumiseks. 

 

4. Õppetegevuses osalemine ja puudumistest teavitamine 

4.1. Koolis on kõik tunnid  ja treeningud Õpilasele kohustuslikud. 

4.2. Õpilane saabub Kooli vähemalt 5 minutit enne esimese õppetunni või treeningu algust.  

4.3. Tundidesse ja treeningutesse hilinemine ei ole lubatud.  

4.4. Tundidest ja treeningutest puudumine loetakse põhjendatuks üksnes arstitõendi, 

esindaja, treeneri või õpetaja teate alusel. Puudumisest teavitab esindaja, treener või 

õpetaja Kooli hiljemalt selle päeva õppetöö alguseks, mil Õpilane puudub. 

4.5. Teateks loetakse märget e-koolis, helistamist, tekstisõnumit, e-maili või kirjalikku 

teadet. 

4.6. Kui Õpilane ei esita kolme (3) koolipäeva jooksul pärast Kooli naasmist kirjalikku 

teadet, loetakse puudutud päevad põhjuseta puudutuks.  

4.7. Kui Koolil on tekkinud põhjendatud kahtlus, et õpilase puudumise põhjendamisel on 

esitatud ebaõigeid andmeid, on koolil õigus taotleda esindajalt täiendavaid selgitusi. 

4.8. Õpilase tunniks mittevalmisolekut vabandab esindaja või treeneri kirjalik tõend. 

4.9.  Erandjuhtumid pikemate puudumiste kohta (võistlusreisid, treeninglaagrid jms) 

lahendab klassijuhataja (võistlusreiside puhul vähemalt 1 nädal ning välislaagrite puhul 
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vähemalt 1 kuu enne puudumise algamist) esindaja või treeneri avalduse alusel. 

4.10. Õpilase puudumine ei vabasta teda õppematerjali omandamisest ega puudutud tundides 

antud õppeülesannete tähtajalisest täitmisest. 

 

5. Õpilaste hindamine 

5.1. Kooli hindamispõhimõtted on sätestatud hindamisjuhendis mis on kättesaadav Kooli 

kodulehel.  

5.2. Õpilasi ja nende esindajaid teavitatakse hindamisest e-kooli päevikus ja õppeaasta lõpus 

antava tunnistuse vahendusel. 

 

6. Koostöö peredega  

6.1. Koolis toimuvad perevestlused vähemalt üks kord õppeaastas klassijuhataja, Õpilase ja 

esindaja osavõtul. Vajadusel kaasab klassijuhataja vestlusele treeneri. 

6.2. Õpilaste esindajatele kutsutakse kokku Kooli üldkoosolek vastavalt vajadusele.  

 

7. Päevakava 

7.1. Kooli päevakava kehtestatakse õppeaasta alguses ja avaldatakse Kooli kodulehel.  

7.2. Kooli päevakava on  kohustuslik Õpilasele täitmiseks. 

 

8. Õpilaste tunnustamine  

8.1. Haridus- ja teadusministri kehtestatud tingimustel ja korras tunnustatakse Õpilast    

õpingute jooksul, kiitusega põhikooli lõputunnistusel ning gümnaasiumi lõpetamisel 

kuld- või hõbemedaliga. 

8.2. Õpilast tunnustatakse avalikult Kooli poolt: 

         1. suulise kiitusega; 

         2. kirjaliku kiitusega e-koolis; 

         3. Kooli direktori kirjaliku kiitusega (kiituskiri, tänukiri); 

         4. õppenõukogu kiitusega, mis kantakse klassitunnistusele; 

   5. Koolipoolse  kingituse või meenega. 

8.3. Tunnustamise eesmärk on innustada ja esile tuua tublisid Õpilasi ning neid teistele 

 eeskujuks tuua. 

 

9. Tugi- ja mõjutusmeetmed 

9.1     Õpilase suhtes võib erivajaduste toetamiseks, ande arendamiseks, probleemide       

ennetamiseks ja muul sellisel eesmärgil rakendada üht või mitut tugimeedet:  

1. järeleaitamine või konsultatsioonid;  

2. lisatöö või tunniväline töö andekale;  

3. õppetöö diferentseerimine;  

4. individuaalne õppekava. 

9.2     Õpilase ebaväärikas käitumine, allumatus, Kooli kodukorra rikkumine, pidev põhjuseta  

puudumine või hoolimatu suhtumine õppe-  või treeningtöösse toob endaga kaasa: 

 1. individuaalse suulise noomituse; 

 2. märkuse e-koolis; 

 3. õpilasega tema käitumise arutamine Kooli direktori või õppejuhi juures 

 3. Kooli direktori suulise või kirjaliku noomituse; 

https://www.riigiteataja.ee/akt/dyn=13332410&id=13348905
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 4. õppenõukogu märkuse, mis kantakse klassitunnistusele; 

 5. käitumishinde alandamise mitterahuldavaks; 

 6. eseme koolis hoiule võtmise, kui õpilane kasutab seda eset viisil, mis ei ole 

kooskõlas Kooli kodukorraga; 

 7. õpilasnimekirjast kustutamise Kooli direktori otsusel. 

9.3     Kooli vara rikkumise eest on Koolil õigus nõuda Õpilaselt: 

1.  rahalist kompensatsiooni; 

2.  ühiskondlikku kasulikku tööd. 

9.4 Karistuse määramisel arvestatakse üleastumise raskust ja laadi, samuti vastutust 

kergendavaid ja raskendavaid asjaolusid. 

9.5 Raskemad karistused registreeritakse ning neist teavitatakse Õpilase esindajat ja 

spordialaliitu. 

9.6 Karistamise eesmärk on mõjutada Õpilast edaspidi hoiduma karistust väärivate tegude 

toimepanemisest.  

 

10  Koolist väljaarvamine 
10.1 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses § 28 ettenähtud juhtudel. 

10.2 Koolil on täiendavalt õigus direktori otsusega Õpilane  Koolist välja arvata: 

1. kui õpilane rikub jämedalt või korduvalt Kooli kodukorda ja mõjutusmeetmete 

rakendamine ei anna tulemust; 

2. kui Õpilane ei suuda hariduse omandamisel säilitada rahuldavatele hinnetele  

vastavat ja/või klassi lõpetamiseks vajalikku õppeedukust; 

3. kolme (3) kirjaliku noomituse olemasolul õppeaasta jooksul või  õppenõukogu 

poolt määratud katseaja mitteläbimise korral; 

4. spordialaliidu taotlusel; 

5. mittepiisava sportliku arengu tõttu; 

6. tervislikel põhjustel; 

7. alkoholi, tubakatoodete, narkootiliste-, doping- jm seadustega keelatud ainete 

hoidmise, tarbimise ja vahendamise puhul; 

8. kui õpilane oma käitumisega ohustab teiste turvalisust koolis või rikub 

tahtlikult Kooli vara; 

9. kui Kooli ja õpilase esindaja vahel sõlmitud lepingu tingimusi on õpilase 

esindaja poolt korduvalt või järjepidevalt eiratud; 

10. vägivalla toimepanekul kaasõpilaste suhtes; 

11. varguse teostamisel. 

10.3 Gümnaasiumis üldjuhul klassikursust kordama ei jäeta.  

10.4 Kevadise koolivaheaja alguseks selgitatakse Õpilase vastavus riikliku hankelepingu ja  

õppekavaga kehtestatud nõuetele. Mittevastavuse korral suunatakse Õpilane Kooli 

õppenõukogu otsusel, millest teavitatakse esindajat ja Eesti Olümpiakomiteed, 

konkureerima võrdsetel alustel järgmise õppeaasta õpilaskandidaatidega. Konkursi 

tulemused kinnitatakse Kooli õppeaasta lõpuks õppenõukogu otsusega, millest 

teavitatakse esindajat ja Eesti Olümpiakomiteed. 

 

11 Turvalisuse ja korra tagamine koolis 

11.1 Kogu koolipere seisab hea selle eest, et tagada vaimne ja füüsiline turvalisus nii koolis 
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kui ka võimalusel väljaspool kooli.  

11.2 Tundide ajaks lülitab õpilane oma nutiseadme (mobiiltelefon, nutikell või muu seade) 

välja või seab sellisele režiimile, mis ei sega õppetööd. Õpilane kasutab nutiseadet 

koolis ainult selleks ettenähtud ajal ja kohas. 

11.3 Õpetaja loata ei kasuta Õpilane koolitunnis nutiseadmeid, muid elektroonilisi seadmeid 

ega kõrvalisi esemeid, mis takistavad õppetöö läbiviimist või on vastuolus kooli 

kodukorraga. 

11.4 Õpetajal on õigus võtta tunni ajaks Õpilaselt ära kõrvalised esemed, mis segavad 

õppetöö läbiviimist.  

11.5 Õpilaselt ära võetud kõrvalised esemed jäävad õpetaja valdusesse. Õpetaja hoiab neid 

enda käes omal vastutusel ja tagastab kas tunni või koolipäeva lõpus. Vajaduse korral 

hoiustatakse ära võetud esemeid kooli büroos. 

11.6 Kooli territooriumil ei ole lubatud  

1. kaasas kanda ohtlikke esemeid (näiteks lõhkeained, kemikaalid, külm- ja tulirelvad 

ning relvataolised esemed, sealhulgas maketid, mulaažid, trikinoad jms);  

2. kaasas kanda, tarvitada ega levitada narkootilise ja alkohoolse toimega aineid ning 

tubakatooteid (sealhulgas mokatubakas, e-sigaretid jms);  

3. ilma arsti ettekirjutuseta kaasas kanda ja tarvitada rahustava või ergutava toimega 

või ebatervislikke aineid (uimastid, energiajoogid, energiapadjakesed, suure 

suhkrusisaldusega joogid vms);  

4. ilma eelneva loata kaasas kanda lemmikloomasid või muid elusolendeid 

11.7 Kahtluse korral on Koolil õigus õpilasi kontrollida, keelatud ained ja esemed ära võtta 

ning neid mitte tagastada. 

11.8 Selleks, et ennetada õpilaste ja kooli töötajate turvalisust ohustavat olukorda või 

sellisele olukorrale reageerida, võib kool kasutada oma territooriumil 

jälgimisseadmestikku turvaseaduses märgitud tähenduses ja korras, arvestades 

isikuandmete kaitse seaduse nõudeid 

11.9 Kontrolltöö, referaadi, uurimistöö jms puhul ei ole lubatud ilma õpetaja teadmiseta ja 

allikatele viitamata kasutada kõrvalist abi või mõne teise autori ideid, esitades neid oma 

tulemustena. Selle nõude rikkumine on karistatav.  

11.10 Koolil on õigus koolis toimuvaid üritusi ja sündmusi jäädvustada ning kooli 

propageerimise eesmärgil kajastada kooli kodulehel, sotsiaalmeedias või muus taolises 

infokanalis. Õpilasel või tema esindajal on õigus keelduda õpilase esitlemisest 

eelnimetatud kajastuses 

11.11 Õpilasel ei ole lubatud kooli territooriumil pildistada, lindistada ega filmida kaasõpilasi 

ja kooli töötajaid ilma nende loata. 

11.12 Kui õpilane segab õppetöö läbiviimist ega allu koolipersonalile või ohustab oma 

käitumise ja tegevusega kaasõpilasi, on koolil õigus õpilane koju saata, teavitades sellest 

eelnevalt lapsevanemat ja/või paluda vanemal võimaluse korral õpilasele kooli järele 

tulla. 

11.13 Õpikute, tööraamatute, töövihikute ja töölehtede kasutamise ning õpikute Koolile 

tagastamise tingimused ja kord sätestatakse Kooli raamatukogu kodukorras. 

11.14 Kooli rajatiste kasutamine  

1. Õpilasel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, 

ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid, kui nende 
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kasutamine ei ole mingil põhjusel takistatud (näiteks muu tegevuse või ürituse, 

turvalisuse tagamise, tehnilise seisukorra või hooldustöö tõttu).  

2. Ruumide ja rajatiste kasutamine lepitakse nende valdajaga enne kokku. 

11.15 Õpilasel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses oma Kooli rajatisi, ruume, 

raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid  vastavalt Kooli rajatiste 

kodukordades sätestatud kordadele. 

11.16 Õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade 

ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise 

kord sätestatakse vastavas korras, mis on saadaval Kooli büroos. 

11.17 Kooli on paigaldatud selleks lubatud piirkondadesse jälgimisseadmed, arvestades 

isikuandmete kaitse seaduses sätestatud nõudeid. 

11.18 Jälgimisseadmestiku olemasolust teavitatakse vastavate kleebistega. 

11.19 Õpilane täidab ja esitab treenerile treeningpäevikut vastavalt treeneri poolt esitatud 

nõuetele.  

11.20 Õpilane on kohustatud informeerima treenerit oma tervisega seotud probleemidest 

ning pöörduma abi saamiseks iseseisvalt või treeneri suunamisel meditsiiniteeninduse 

poole. 

 

 

 


