
Kinnitatud Audentese spordigümnaasiumi  

direktori 01.11.2021. a käskkirjaga nr 1-7/3 

 
Audentese spordigümnaasiumi kodukord 

 

1. Üldpõhimõtted 

 Käesolev kodukord kehtib nii Audentese spordigümnaasiumis kui ka Audentese 
spordikoolis (edaspidi koos: kool). 

 Kooli ruumides ja territooriumil täidavad kooli õppursportlane, tema vanem või 
muu seaduslik esindaja (edaspidi: lapsevanem) ja kooli töötaja peale Eesti Vabariigi 
seaduste ka Audentesega sõlmitud lepingut, siinset kodukorda ning teisi 
asjakohaseid eeskirju (näiteks territooriumi liiklusnorme). 

 Kooli kodukorra kehtestab direktor ja kinnitab nõukogu. Selle kodukorra järgimine 
on õppursportlasele, lapsevanemale ja kooli töötajale kohustuslik. 

 

2. Viisakus 

 Õppursportlane, lapsevanem ja kooli töötaja käituvad kõigiga viisakalt ja 
lugupidavalt ning püüavad seejuures olla teistele koolipere liikmetele eeskujuks. 

 

3. Rõivastus 

 Korrektne rõivastus on õppursportlasele koolis kohustuslik. Täpsemad rõivastuse 
nõuded on kirjas kooli veebilehel. 

 Kui õppursportlane ilmub kooli ebakorrektses rõivastuses, siis on koolil õigus teda 
õppetööle mitte lubada. 

 

4. Õppetegevuses osalemine ja puudumisest teavitamine 

 Koolis ja treeningul käimise ning enda arengu eest vastutab õppursportlane ise. 

 Õppursportlane saabub kooli vähemalt viis minutit enne koolitunni või treeningu 
algust. 

 Tundi ja treeningule hilinemine ei ole lubatud. 

 Koolitunnist ja treeningult puudumise või sinna hilinemise märgib aineõpetaja või 
treener eKooli, kasutades järgmisi lühendeid: P (puudub), V (viibib treeninglaagris, 
spordivõistlusel või kooliga seotud üritusel), H (puudub haiguse tõttu) ja + (hilines). 

 Õppursportlase puudumist eKoolis enamasti ei põhjendata. Erandiks on 
treeninglaagris, spordivõistlusel või kooliga seotud üritusel viibimine ning haiguse 
tõttu puudumine. 

 Puudumistest ning selle põhjusest teavitab õppursportlane kooli ise, saates 
vastava sisuga ühise kirja klassijuhatajale, treenerile, õpilaskodule, kooliga 
sõlmitud lepingus märgitud lapsevanemale ja hindelise töö korral ka aineõpetajale. 
Kiri peab olema saadetud hiljemalt puudumise päeva hommikul kell 8.30. 
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 Klassijuhataja käsitleb eKoolis puudumisi esitatud teadete alusel. 

 Kui koolil on tekkinud õigustatud kahtlus, et õppursportlase puudumise 
põhjendamisel on esitatud ebaõigeid andmeid, siis võib kool taotleda 
lapsevanemalt lisaselgitusi. 

 Õppursportlane, kellel on vaja pikemat aega (viis või rohkem koolipäeva) 
õppetööst eemal viibida,  

4.9.1. täidab õppetööst vabastamise avalduse; 

4.9.2. küsib puudumise kohta nõusoleku kõigilt aineõpetajatelt ja kirjutab 
avalduses olevasse tabelisse oma ülesanded, mis tuleb puudumise ajal 
täita; 

4.9.3. teavitab tulevasest puudumisest õpilaskodu juhatajat ning 

4.9.4. esitab täidetud avalduse hiljemalt nädal enne esimest puudumispäeva 
klassijuhatajale, kes lisab dokumendile oma kinnituse ja edastab selle 
avalduse kooli direktorile. 

 Õpetajad võivad keelduda õppursportlast võistlusele ja treeninglaagrisse 
lubamast, kui tema hinded ei ole korras või kui ta on katseajal. 

 Õppursportlast ei lubata võistlustele ja laagrisse 

4.11.1. kahe nädala jooksul, kui kokkuvõttev kursusehinne on 2 või X; 

4.11.2. 30 päeva jooksul, kui õppursportlasele on avaldatud kooli või õpilaskodu 
kodukorra rikkumise eest noomitus. 

 Õppursportlase puudumine ei vabasta teda kohustusest omandada õppematerjal 
ja täita tähtajaks õppeülesanded, mis on antud puudutud tundides. 

 Kui õppursportlane jätab õppetööst vabastamise avalduse õigeks ajaks esitamata 
või lahkub luba saamata, siis teeb direktor kirjaliku noomituse, mis kantakse 
klassitunnistusele. 

 

5. Hindamine 

 Kooli hindamispõhimõtted on kirjas õpitulemuste hindamise korras, mis on 
kättesaadav kooli veebilehel. 

 Õppursportlane ja lapsevanem saavad hindeid vaadata eKoolist ning 
klassitunnistuselt. 

 

6. Koostöö perega 

 Koolis toimub vähemalt üks kord õppeaastas koostöövestlus, millest võtavad osa 
klassijuhataja, õppursportlane ja lapsevanem ning vajaduse korral ka treener. 
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 Klassi lastevanemate koosolek ja kooli lastevanemate üldkoosolek toimuvad 
vajadust mööda, kuid mitte harvem kui üks kord õppeaasta jooksul. 

 

7. Päevakava 

 Kooli päevakava kehtestatakse õppeaasta alguses ja avaldatakse kooli veebilehel. 

 Selle päevakava järgimine on õppursportlasele kohustuslik. 

 

8. Tunnustamine  

 Tunnustamise eesmärk on tublisid õppursportlasi innustada ja esile tõsta. 

 Tunnustamise põhimõtted ja moodused on kirjas õpitulemuste hindamise korras, 
mis on kättesaadav kooli veebilehel. 

 

9. Tugimeetmed 

 Õppursportlase arengut toetavate meetmete rakendamise kord on eraldi 
dokumendina kättesaadav kooli veebilehel.  

 Õppursportlaste toetamise ja murede lahendamise suhtlusskeem on kodukorra 
lisa 1. 

 

10. Mõjutusmeetmed 

 Mõjutusmeetme eesmärk on mõjutada õppursportlast, et ta edaspidi hoiduks 
karistust väärivate tegude toimepanemisest. 

 Mõjutusmeetme määramisel arvestab kool üleastumise raskust ja laadi, samuti 
vastutust kergendavaid ja raskendavaid asjaolusid. 

 Kui õppursportlane käitub vääritult või allumatult, rikub kooli kodukorda, puudub 
sageli põhjuseta või suhtub õppimisse ja treeningutesse hoolimatult, siis võib kool 
rakendada järgmisi mõjutusmeetmeid: 

10.3.1. õpetaja või treeneri tehtav suuline noomitus; 

10.3.2. märkus eKoolis; 

10.3.3. õppursportlasega tema käitumise arutamine kooli direktori või õppejuhi 
juures; 

10.3.4. ümarlauakohtumine; 

10.3.5. kooli direktori tehtav suuline noomitus või kirjalik noomitus, mis kantakse 
ka klassitunnistusele; 

10.3.6. õppenõukogu märkus, mis kantakse klassitunnistusele; 
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10.3.7. eseme koolis hoiule võtmine, kui õppursportlane kasutab seda eset viisil, 
mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga; 

10.3.8. õpilasnimekirjast kustutamine kooli direktori otsusel. 

 Raskema rikkumise korral kutsutakse kokku ümarlaud, kus selgitatakse välja 
rikkumise sisu ja määratakse mõjutusmeetmed. Rikkumise kohta lisatakse märkus 
eKooli. 

 Kooli vara rikkumise eest on koolil õigus nõuda õppursportlaselt 

10.5.1. rahalist kompensatsiooni; 

10.5.2. ühiskasulikku tööd. 

 

11. Koolist väljaarvamine 

 Kooli vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord on eraldi dokument, mis on 
kättesaadav kooli veebilehel. 

 

12. Turvalisuse ja korra tagamine  

 Kogu koolipere seisab hea selle eest, et tagada vaimne ja füüsiline turvalisus koolis 
ning võimaluse korral ka väljaspool kooli. 

 Tundide ajaks lülitab õppursportlane oma nutiseadme (mobiiltelefoni, nutikella 
vms) välja või seab sellisele režiimile, mis ei sega õppetööd. Õppursportlane 
kasutab nutiseadet koolis ainult selleks ettenähtud ajal ja kohas. 

 Õpetaja loata ei kasuta õppursportlane koolitunnis nutiseadmeid, muid 
elektroonilisi seadmeid ega kõrvalisi esemeid, mis takistavad õppetööd või on 
vastuolus kooli kodukorraga. 

 Õpetajal on õigus võtta tunni ajaks õppursportlaselt ära kõrvalised esemed, mis 
segavad õppetööd. 

 Õppursportlaselt 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. 

 Kooli territooriumil ei ole lubatud 

12.6.1. kaasas kanda ohtlikke esemeid (sealhulgas lõhkeaineid, kemikaale, külm- ja 
tulirelvi ning relvataolisi esemeid, näiteks maketti, mulaaži, trikinuga vms); 

12.6.2. kaasas kanda, tarvitada ega levitada narkootilise ja alkohoolse toimega 
aineid ning tubakatooteid (sealhulgas mokatubakat, e-sigarette vms); 

12.6.3. ilma arsti ettekirjutuseta kaasas kanda ja tarvitada rahustava või ergutava 
toimega või ebatervislikke aineid (uimasteid, energiajooke, 
energiapadjakesi, suure suhkrusisaldusega jooke vms); 
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12.6.4. ilma eelneva loata kaasa võtta lemmikloomi või muid elusolendeid. 

 Kahtluse korral on koolil õigus õppursportlast kontrollida, keelatud ained ja 
esemed ära võtta ning neid mitte tagastada. 

 Õppursportlasega, kes rikub punkti 12.6.1. ja/või 12.6.2., lõpetatakse leping ja ta 
arvatakse koolist välja. 

 Koolil on õigus koolis toimuvaid üritusi jäädvustada ning kooli propageerimise 
eesmärgil kajastada kooli veebilehel, sotsiaalmeedias või muus taolises 
infokanalis. Õppursportlasel või lapsevanemal on õigus keelduda õppursportlase 
esitlemisest eelnimetatud kajastuses. 

 Õppursportlasel ei ole lubatud kooli territooriumil pildistada, helilindistada ega 
filmida kaasõpilasi ja kooli töötajaid ilma nende loata. 

 Kui õppursportlane segab õppetööd ega allu kooli töötajale või ohustab oma 
käitumise ja tegevusega kaasõpilasi ja kooli töötajaid, siis on koolil õigus 
õppursportlane koju saata, teavitades sellest enne lapsevanemat, ja/või paluda 
lapsevanemal võimaluse korral õppursportlasele kooli järele tulla. 

 Õppursportlaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate 
olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise ning 
juhtumite lahendamise kord on määratud hädaolukorra lahendamise plaanis, mis 
on kättesaadav kooli büroos. 

 Õppursportlaste ja kooli töötajate turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks 
ning niisugusele olukorrale reageerimiseks on koolis paigaldatud selleks lubatud 
piirkondadesse jälgimisseadmed. Nende seadmete paigaldamisel on kool järginud 
kõiki asjasse puutuvaid isikuandmete kaitse seaduse nõudeid. 

 Jälgimisseadmestiku olemasolust teavitab kool vastavate kleebistega. 

 

13. Kooli vara ja rajatiste kasutamine 

 Õpikute, tööraamatute, töövihikute ja töölehtede kasutamise ning õpikute 
tagastamise tingimused on kirjas raamatukogu kodukorras, mis on kättesaadav 
kooli veebilehel. 

 Õppursportlasel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli 
rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehno- ja muid vahendeid, kui nende 
kasutamine ei ole mingil põhjusel takistatud (näiteks muu tegevuse või ürituse, 
turvalisuse tagamise, tehnilise seisukorra või hooldustöö tõttu). 

 Õppursportlane lepib ruumi, rajatise või vahendi kasutamise selle valdajaga enne 
kokku. 
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