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AUDENTESE SPORDIGÜMNAASIUM OTEPÄÄ  ÕPILASKODU 

KODUKORD  
 

1. Üldist 

1.1.  Audentese Spordigümnaasium  Otepää  õpilaskodu (edaspidi Õpilaskodu) kodukorra (edaspidi 

Kodukord) kehtestab Audentese Spordigümnaasiumi Otepää  (edaspidi Kool) juhataja. 

1.2.  Kodukord on kohustuslik täitmiseks Õpilaskodu elanikele ja teistele Kooli õpilastele (edaspidi 

    Õpilane), nende esindajatele, Õpilaskodu töötajatele ja teistele Õpilaskodus viibijatele. 

1.3.  Kodukorras määratakse Õpilase elukorraldus Õpilaskodus, Õpilaskodusse vastuvõtmise ja 

   väljaarvamise tingimused ning kord. 

1.4. Õpilase igapäevane tegevus Õpilaskodus toimub päevakava alusel. Päevakava kinnitatakse 

       Õpilaskodu juhataja poolt igal aastal hiljemalt 31. augustiks ja see pannakse välja Õpilaskodu                

infostendile. Õpilane on kohustatud järgima Õpilaskodu päevakava. 

 

2. Vastuvõtmine 

2.1. Riikliku koolitustellimuse õpilaste nimekirja arvatud Õpilased majutatakse õppelepingus märgitud 

sooviavalduse alusel Õpilaskodus. 

2.2. Riikliku koolitustellimuse välised Õpilased majutatakse vabade kohtade olemasolul õppelepingus 

märgitud sooviavalduse alusel Õpilaskodus. 

2.3. Õpilase vastuvõtmisel Õpilaskodusse  antakse Õpilasele toa võti, pesuruumi riidekapi võti  ja 

Õpilaskodu välisukse kiip. 

 

3. Elukorraldus 

3.1. Statsionaarse õppetöö ajal toimub Õpilaste majutamine  õppeaasta algusest kuni  õppetöö 

lõpuni juuni esimesel nädalal. 

3.2.  Spordilaagrite ajal toimub Õpilaste majutamine reeglina koolivaheaegadel vastavalt Kooli 

spordilaagrite plaanile. 

3.3. Majutamine statsionaarse õppetöö perioodil toimub reeglina pühapäeva õhtust reede õhtuni. 

3.4. Nädalavahetustel toimub majutamine ainult mõjuval põhjusel (võistlused, treeninglaagrid, 

lisatreeningud, konsultatsioonid jms) vastavalt  treeneri loale ja teavitades valveadministraatorit. 

3.5. Õpilase  ööbimine õppenädala sees väljaspool Õpilaskodu on lubatud treeneri või klassijuhataja 

loal, mis on õigeaegselt kooskõlastatud Õpilaskodu valveadministraatoriga. 

3.6. Õpilase haigestumisel või muul põhjusel mitte majutumisel Õpilaskodus teavitab ta sellest 

 esimesel võimalusel treenerit ja Õpilaskodu administraatorit.  

3.7. Õpilase haigestumisel Õpilaskodus teavitab Õpilane sellest koheselt treenerit ja Õpilaskodu 

 administraatorit, kes vajadusel organiseerib arstiabi ja teavitab Kooli.  

3.8. Õpilaskodu välisuks on avatud ajavahemikus kella 6.30-st kuni 22.00-ni. Õpilane võib saabuda 

 Õpilaskodusse hiljem ainult  valveadministraatoriga kokkuleppel ja loal, koolimajja sisenemine 

toimub selleks ettenähtud uste kaudu. 

3.9. Õpilaskodu päevakavas kehtestatud öörahu ajal peab Õpilane viibima oma toas ja oma 

 tegevusega mitte häirima kaasõpilaste öörahu. 

3.10 Ettevalmistus öörahuks algab kell 21.30. Alates sellest kellaajast on keelatud viibimine teistes 

tubades. 

3.11 Öörahu algab kell 22.00. Alates sellest kellaajast on keelatud nutiseadmete kasutamine. Telerist 

saadete vaatamine toimub kokkuleppel valveadministraatoriga. 

3.12 Hommikune äratus on kell 6.45 ning õpilasel on kohustus osaleda hommikusel 

virgutusvõimlemisel. Administraator edastab sellekohase märkme treenerile kas ekooli kaudu või 
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paberkandjal. Virgutusvõimlemisest puudumistele rakenduvad ASG Kodukord p.10.2.1 või 

10.2.2 välja toodud karistusmäärad. 

3.13  Õpilaskodu administraatoril  on õigus õppeaasta vältel erandkorras vahetada Õpilase tuba või 

   majutada sinna õppetööst vabal ajal teisi kliente, sellest eelnevalt Õpilast informeerides. 

3.14  Õpilaste külastamine Õpilaskodus toimub ajavahemikus kella 07.00-st kuni 21.30-ni. Õpilane  

teavitab oma külalistest valveadministraatorit. Õpilaskodus viibimise ajal on külaline kohustatud 

järgima Kodukorda, mille eest vastutab Õpilane. 

3.15  Õpilane on kohustatud kasutama Õpilaskodu vara heaperemehelikult. 

3.16  Audentesele kuuluvate asjade omavoliline teisaldamine on keelatud. 

3.17   Toas viibides ja öörahu ajal peavad toauksed olema lukustamata, kui administraator ei otsusta teisiti. 

3.18   Õpilasele antud toa uksevõti, pesuruumi riidekapi võti  ja välisukse kiip tagastatakse õppeaasta    

lõpul. Võtmete või kiibi kadumisest on Õpilane kohustatud koheselt informeerima Õpilaskodu 

administraatorit, asendamise kulud hüvitab Õpilane. Koopiate tegemine võtmest või kiibist ning nende 

edasiandmine teistele isikutele on keelatud.  

3.19   Õpilase tuba peab olema puhas ja korras. Oma toa igapäevane koristamine on Õpilase ülesanne. 

3.20   Õpilaskodu kindlustab Õpilased põhiliste koristusvahenditega. 

3.21   Õpilase toa kontrollimise õigus on Audentese SG õigustatud huvi omavatel isikutel. Õpilased on 

kohustatud tagama neile sissepääsu tubadesse ning alluma nende korraldustele. 

3.22   Volitatud kontrollijate põhjendatud korraldused-nõudmised on Õpilasele kohustuslikud ja koheseks 

 täitmiseks. 

3.23  Õpilaskodu töötajate poolt korraldatud suurpuhastustel osalemine on Õpilasele kohustuslik. 

3.24  Õpilaskodu üldruumide koristamine on koristaja tööülesanne, korra ja puhtuse säilitamine neis 

 on Õpilase kohustus. 

3.25  Kui Õpilase toa hinne on olnud hinnatud „mitterahuldavaga“ kolm korda õppeaasta jooksul, siis  

 teavitatakse lapsevanemaid. Järgmise mitterahuldava hinde saamisel suunatakse õpilane õpilaskodust  

välja kuuks ajaks.  

3.26  Õpilaste toitlustamine toimub päevakavas ettenähtud aegadel Kooli sööklas.  

3.27  Sööklast on keelatud viia Õpilaskodusse toidunõusid ja toitu. 

3.28  Õpilane võtab ennast toidule ja toidult maha õigeaegselt, kuritarvitamata Audentese toiduraha.  

        Sihilikult kolm korda toidult maha võtmata jätmise eest on kirjalik noomitus. 

3.29 Söökla ruumides on Õpilastel nutiseadmete kasutamine keelatud. 

3.30  Õpilaskodus on keelatud teiste häirimine s.h. kõlarite valjuhäälne kasutamine. 

 

    

 

4 Karistamine 

4.1. Kodukorra rikkumine toob endaga kaasa: 

  1. individuaalse suulise märkuse; 

  2. Kooli juhataja suulise või kirjaliku noomituse Õpilaskodu administraatori esildise alusel; 

  3. õpilaskodust tähtajalise eemaldamise; 

  4. õpilaskodu nimekirjast kustutamise Kooli juhataja otsusel; 

  5. Kooli nimekirjast kustutamise Kooli juhataja otsusel. 

4.2. Õpilane on kohustatud Õpilaskodu administraatori nõudmisel esitama Kodukorra rikkumisega 

seotud asjaolude selgitamiseks seletuskirja. 

4.3. Õpilase Kodukorra rikkumistest teavitatakse treenerit ja klassijuhatajat. 

4.4. Karistuse määramisel arvestatakse üleastumise raskust ja laadi, samuti vastutust kergendavaid ja 

raskendavaid asjaolusid. 

4.5. Raskemad karistused (punktid 3-4) registreeritakse ning neist teavitatakse Õpilase esindajat. 
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4.6. Õpilaskodu vara rikkumine toob endaga kaasa: 

  1. õiguse nõuda Õpilaselt rahalist kompensatsiooni; 

  2. õiguse nõuda Õpilaselt ühiskondlikult kasulikku tööd. 

 

 

5. Väljaarvamine 

5.1. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses § 28 p1 ettenähtud juhtudel. 

5.2. Koolil on täiendavalt õigus juhataja otsusega Õpilane Õpilaskodust välja arvata: 

  1. kolme kirjaliku noomituse olemasolul õppeaasta jooksul; 

2. alkoholi, tubakatoodete, narkootiliste-, doping- jm seadustega keelatud ainete hoidmise, 

tarbimise ja vahendamise puhul, samuti alkoholi- või narkojoobes viibimise puhul Õpilaskodus; 

  3. vägivalla toimepanekul kaasõpilaste suhtes; 

  4. varguse teostamisel. 

5.3. Õpilase väljaarvamisel Õpilaskodust on Õpilane kohustatud tagastama toa sisustuse seisundis, mis 

vastab sihipärasele kasutamisele ning normaalsele kulumisele. Toa üleandmine fikseeritakse 

vastavasisulises aktis. 

 

6. Muud sätted 

6.1. Õpilaskodus on keelatud teha omavolilisi remondi- ja ehitustöid (tubade remont, elektri- ja 

sidekaablite paigaldus ja ümbertõstmine jms). 

 6.2. Õpilaskodus on keelatud kasutada pliite, küttekehi jm tuleohtlikke elektriseadmeid.  

 6.3. Õpilaskodus on keelatud füüsilise ja vaimse vägivalla kasutamine. 

 6.4. Õpilaskodust lahkudes tuleb välja lülitada toa elektritarbijad, sulgeda aknad ja uks.  

 6.5. Vett ja elektrit tuleb kasutada säästvalt. 

 6.6. Kõigis tubades ja üldkasutatavates ruumides oleva vara rikkumistest on Õpilane kohustatud 

 viivitamata informeerima Õpilaskodu administraatorit. Vara rikkumisega tekitatud kahju hüvitab 

vara rikkuja. Kui vara rikkujat ei ole võimalik tuvastada, siis hüvitatakse tekitatud  kahju 

kollektiivselt. 

     6.7. Õpilase toas vara rikkuja mitteilmnemisel hüvitab kahju toa elanik summas, mis võimaldab koolil 

    lõhutu asendada samaväärsega või parandada. 

  6.8. Õpilaskodus on rangelt keelatud alkohoolsete jookide, tubakatoodete ja narkootiliste ainete 

hoidmine, omamine, vahendamine, tarbimine ning Õpilaskodus viibimine alkoholi- või 

narkojoobes. 

6.6. Õpilaskodus on keelatud teiste häirimine (valju muusika kuulamine, müra tekitamine jms). 

6.7. Õppeklassi kasutamisel tuleb täita õppeklassi kasutamise korda.  

6.8. Pesuruumi kasutamisel tuleb järgida pesumasinate ja -kuivatite kasutusjuhiseid, kasutamine 

toimub öörahu välisel ajal. 

6.9. Kodukorda eiravate ja korraldustele mittealluvate Õpilaste kohta on Õpilaskodu administraatoril 

õigus teha ettepanek Kooli juhatajale lepingu lõpetamiseks. 

6.10. Õpilane kinnitab oma allkirjaga lepingus, et ta on tutvunud kodukorraga ja kohustub seda 

tingimusteta täitma. 

6.11. Õpilased pargivad isiklikud sõidukid väljaspoole kooli territooriumit. 

 


