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AUDENTESE SPORDIGÜMNAASIUM OTEPÄÄ  KODUKORD 

         

1. Üldist 

1.1. Audentese Spordigümnaasiumi  Otepää  (edaspidi Kool) õpilased on kohustatud järgima 

antud kodukorda. 

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 kooli juhataja 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 hoiab kõrgel iseenda ja oma Kooli au ja väärikust Koolis ja väljaspool Kooli. 

2.3. 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 või tund 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 10 minutit või hiljemalt 5 minutit enne esimese 

õppetunni või treeningu algust, juhul kui ta ei ööbi õpilaskodus.  

4.3. Tundidesse ja treeningutesse hilinemine ei ole lubatud.  

4.4. Tundidest ja treeningutest puudumine loetakse põhjendatuks üksnes arstitõendi, 

esindaja, treeneri, kooli meditsiiniõe  või õpetaja teate alusel. Puudumisest teavitab 

esindaja, treener, meditsiiniõde 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. Õpilase tunniks mittevalmisolekut vabandab esindaja või treeneri kirjalik tõend. 

4.8. Õpilane võib puududa kodustel põhjustel kuni kolm korda õppeaasta jooksul. 

4.9. 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 
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kodulehel.  

5.2. Õpilasi ja nende esindajaid teavitatakse hindamisest e-kooli päevikus ja üks kord 

õppeaastas antava tunnistuse vahendusel. 

 

6. Koostöö peredega  

6.1. Koolis toimub lastevanemate koosolek vähemalt üks kord õppeaastas.  

6.2. Individuaalsed vestlused toimuvad Lapsevanema soovil. 

 

7. Päevakava 

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

7.2. Kooli päevakava on  kohustuslik Õpilasele täitmiseks. 

 

8. Laagrid ja võistlused 

Laagrite all mõeldakse viibimist koolist eemal erialaste treeningute ja võistluste tõttu. 

8.1.Laagrisse minemiseks peab olema kirjalik luba või soovitus kas alaliidult või treenerilt, mis 

on esitatud kooli juhatajale. Audentese treener  teeb vastava märke infotahvlile või saadab 

info juhataja meilile. 

8.2.Laagritesse minek toimub Audentese treeneri teadmisel ja loal. Ilma Audentese treeneri 

infota loetakse koolist puudumine põhjuseta puudumiseks. 

8.2. Nende laagrite ajaks, mis on pikemad kui viis õppepäeva, tehakse õpilasele individuaalne 

õppekava. Vähemalt nädal enne laagrisse/võistlustele minekut tuleb õpilasel teavitada 

klassijuhatajat laagri toimumisest. Individuaalse õppekava täitmist jälgib klassijuhataja ja 

fikseerib selle kirjalikult infotahvlil. 

8.3.   Laagrisse lubamisel  arvestatakse  

  1) treeneri arvamust; 

 2) õppeedukus (vähemalt rahuldavad kursusehinded ja jooksvate hinnete seis 

vähemalt rahuldav);  

3)  õpilase käitumist. 

     8.4. Laagrisse minemise kinnitab Kooli juhataja vähemalt kolm päeva enne laagri algust. 

     8.5. Kaks nädalat peale laagrist saabumist on ekoolis fikseeritud individuaalse õppekava 

 täitmine. Õppetöö tegemata jätmine mõjutab järgmist laagrisse/võistlustele  lubamist. 

     8.6. Ilma  loata laagrisse minekul on koolil õigus katkestada või peatada  õpilase spordileping. 

 

9. Õpilaste tunnustamine  

9.1. Haridus- ja teadusministri kehtestatud tingimustel ja korras tunnustatakse õpilast    

õpingute jooksul,  gümnaasiumi lõpetamisel kuld- või hõbemedaliga. 

9.2. Õpilast tunnustamise viisid:  

         1. individuaalne suuline kiitus; 

         2. kirjalik kiituse e-koolis; 

         3. kooli juhataja kiitusega (kiituskiri, tänukiri, käskkiri); 

         4. õppenõukogu kiitusega, mis kantakse klassitunnistusele. 

9.3.  Tunnustamise eesmärk on innustada õpilast veelgi paremini toime tulema ja teistele 

eeskujuks olema. 

 

10. Õpilaste karistamine  

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

https://www.riigiteataja.ee/akt/dyn=13332410&id=13348905
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puudumine või hoolimatu suhtumine õppe-  või treeningtöösse toob endaga kaasa: 

 1. individuaalse suulise laituse; 

 2. kirjaliku märkuse e-koolis; 

 3. Kooli juhataja suulise või kirjaliku noomituse; 

 4. aruandmise õppenõukogu ees; 

 5. õppenõukogu märkuse, mis kantakse klassitunnistusele; 

 6. käitumishinde alandamise mitterahuldavaks; 

 7. koolikeelu kuni 5 koolipäeva; 

 8. õpilasnimekirjast kustutamise Kooli juhataja otsusel. 

10.2 Põhjuseta puudumiste või hilinemiste eest rakendatakse karistusi järgnevalt: 

1. neljanda põhjuseta puudumise eest alandatakse käitumishinnet vastaval 

õppeperioodil; 

2. seitsmenda põhjuseta puudumise eest avaldatakse noomitus  kooli juhataja 

käskkirjaga; 

3. kolme põhjuseta hilinemist ja tunnist eemal viibimist loetakse üheks põhjuseta 

puudutud tunniks. 

10.3  Kooli vara rikkumise eest on Koolil õigus nõuda Õpilaselt: 

1. rahalist kompensatsiooni; 

2. ühiskondlikku kasulikku tööd; 

10.4 Karistuse määramisel arvestatakse üleastumise raskust ja laadi, samuti vastutust 

kergendavaid ja raskendavaid asjaolusid. 

10.5 Raskemad karistused (punktid 3-8) registreeritakse ning neist teavitatakse õpilase 

esindajat ning Eesti Olümpiakomiteed. 

10.6 Karistamise eesmärk on mõjutada Õpilast edaspidi hoiduma karistust väärivate tegude 

toimepanemisest.  
 

11. Koolist väljaarvamine 

11.1. Õppursportlane arvatakse koolist välja juhul, kui  

• lapsevanem esitab koolile sellekohase taotluse; 

• õppursportlane ei täida nominaalse õppeaja jooksul klassi või kooli lõpetamise 

tingimusi ja tema õppeaega ei ole individuaalse õppekava kohaselt 

pikendatud; 

• lapsevanem ei ole kooli informeerinud kõigist õpilasega seotud olulistest 

asjaoludest, mis ei lase koolil, õppursportlasel või lapsevanemal 

koostöölepingut täita; 

• õppeperioodi käigus ilmnevad uued lepingu täitmist takistavad asjaolud 

(näiteks hariduslikud erivajadused); 

• koostööleping lõpeb, kuna õppursportlane on kooli lõpetamise tingimused 

täitnud; 

• katseaja mitte läbimise korral; 

• õppursportlane on täitnud gümnaasiumi lõpetamise tingimused ja talle on 

väljastatud lõputunnistus; 

• õppursportlase surma korral. 

11.2. Õppursportlane arvatakse koolist välja koostöölepingu olulise rikkumise korral, 

näiteks kui 

• õppursportlane rikub suurel määral kooli kodukorda;  
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• õppursportlane kahjustab kooli mainet; 

• õppemaks või lisateenus jääb tasumata (kehtib tasulise õppe puhul); 

• õppursportlane on saanud õppeaasta jooksul kolm kirjalikku noomitust;  

• õppursportlane tabatakse keelatud aine (näiteks alkoholi, tubakatoodete, 

narkootiliste ainete, dopingu) hoidmiselt, tarbimiselt või vahendamiselt;  

• õppursportlane tabatakse varguselt; 

• õppursportlase käitumine osutub või võib osutuda teistele õpilastele, 

lapsevanematele või kooli töötajatele ohtlikuks. 

 

11.3. Õppursportlane arvatakse koolist välja, kui  

• tal on pärast täiendava õppetöö tähtaja lõppu puudulikke kursusehindeid, 

mistõttu ei saa teda üle viia järgmisesse klassi;  

• kui ta ei ole täitnud talle määratud katseaja tingimusi. 

11.4. Õppursportlase võib koolist välja arvata ka juhul, kui tema suhtes rakendatud 

mõjutusmeetmed ei anna tulemust. Kooli õpilaste nimekirjast kustutamine toimub 

mõjutussüsteemi viimase meetmena, kui senised tegevused ei anna soovitud tulemusi. 

11.5. Õppursportlase koolist väljaarvamise otsustab kooli direktor.  

11.6. Koolist väljaarvamisel väljastab kool lapsevanemale või õppursportlase täieliku 

teovõime korral õppursportlasele  

• kooli lõputunnistuse, kui kool on lõpetatud;  

• jooksva õppeaasta klassitunnistuse, kui õppursportlane arvatakse koolist välja 

pärast õppeperioodi lõppu; 

• klassitunnistuse ja hinnetelehe jooksva õppeperioodi hinnetega, kui 

õppursportlane arvatakse koolist välja õppeperioodi kestel; 

• õppursportlase tervisekaardi väljavõtte.  

11.7. Kui õppursportlane arvatakse õpilaste nimekirjast välja, siis õppursportlane ja 

lapsevanem 

• tagastavad  raamatukogust laenutatud raamatud ja õpikud; 

• annavad üle õpilaskodu majutuskoha (juhul kui õppursportlane kasutab 

majutusteenust); 

• likvideerivad muud kooliga seotud võlgnevused 

 

12. Treeningtöö 

12.1 Õpilase sportlikele tulemustele annab Audentese Spordigümnaasiumis hinnangu vastava 

ala treener ja Kooli õppenõukogu. Audentese Spordigünaasium esitab üks kord aastas 

kokkuvõtted õpilaste sportlike ja õppetöö tulemuste kohta Eesti Olümpiakomiteele. 

12.2 Kevadise koolivaheaja alguseks selgitatakse õpilase vastavus riikliku hankelepingu ja 

õppekavaga kehtestatud nõuetele. Mittevastavuse korral suunatakse õpilane õppenõukogu 

otsusel, millest teavitatakse esindajat ja EOKd, konkureerima võrdsetel alustel järgmise 

õppeaasta õpilaste kandidaatidega. Konkursi tulemused kinnitatakse õppeaasta lõpuks 

õppenõukogu otsusega, millest teavitatakse õpilase esindajat ja EOKd. 

12.3 Õpilane täidab treeningpäevikut vastavalt treeneri esitatud nõuetele ja esitab eelneva kuu 

treeningkokkuvõtte treenerile järgneva kuu esimeseks esmaspäevaks. 

  12.4 Treener teeb igal kuul  sissekande treeningpäeviku täitmise kohta ekooli „Eriala“ 
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ainepäevikusse ja võtab selle ka aluseks kursusehinde panemisel. Korduval 

mitte  esitamisel karistatakse suulise ja / või  kirjaliku noomitusega. 

  12.5   Õpilane on kohustatud järgima sportlikke eluviise. 

  12.6   Õpilane on kohustatud informeerima treenerit oma tervisega seotud probleemidest ja 

   pöörduma abi saamiseks meditsiiniteeninduse poole. 

 

13. Katseaeg 

13.1. Õppursportlasele määratakse katseaeg õppimise, sportliku arengu ja käitumisega 

seotud põhjusel, kui  

• sisseastumistestide tulemused on alla lävendi; 

• tema kursusehinne on mitterahuldav; 

• tema sportlik areng on ebapiisav; 

• ta on saanud koolist või õpilaskodust kirjaliku noomituse; 

• Katseaja tingimused ja tähtajad lepitakse kokku ümaralaua koosolekul. 

13.2. Õppursportlase katseajale määramine toimub vastuvõtukomisjoni, treeneri või 

aineõpetaja ettepanekul. 

13.3. Õppursportlane määratakse spordiga seotud põhjusel katseajale, kui ta 

• ei ole pikaajalise vigastuse või raske trauma korral järginud ravi- ja 

taastusplaani; 

• ei pinguta spordis piisavalt, ei täida treeninguülesandeid, ei arvesta 

treeningukaaslastega, ei kuula treenerit, ei ole õigel ajal kohal ja trenniks 

valmis, ei mõtle kaasa jne; 

• ei vasta riikliku hankelepingu nõuetele. Sel juhul määratakse talle katseaeg 

kooli õppenõukogu otsusel, millest teavitatakse lapsevanemat ja Eesti 

Olümpiakomiteed. Järgmise õppeaasta õpilaste nimekirja kandideerib selline 

õppursportlane võrdsetel alustel järgmise õppeaasta õpilaskandidaatidega.  

13.4 Õppursportlase õppetööga seotud katseajale määramisel kutsutakse kokku ümarlaud, 

kus osalevad 

• õppursportlane; 

• lapsevanem; 

• treener; 

• klassijuhataja; 

• kooli juhtkonna esindaja; 

• vajaduse korral aineõpetaja. 

13.5.  Ümarlaual lepitakse kokku õppursportlase toetamise meetmed, tähtajad ja 

vastutajad ning vajaduse korral ka järgmise ümarlaua toimumise aeg. 

13.6. Katseaja lõpetamine toimub ümarlaua kokku kutsumisega, kus kinnitatakse katseaja 

läbimine või mitteläbimine.  

 

 

14.Muud sätted 

14.1 Esmakursuslaste kiusamised kooli vastu võtmise sildi all on keelatud. 

14.2 Õpetaja loata ei kasuta Õpilane koolitunnis mobiiltelefoni, muid elektroonilisi seadmeid 

ega kõrvalisi esemeid. 

14.3 Õpetajal on õigus tunni ajaks Õpilaselt ära võtta tunde segavad kõrvalised esemed.  
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14.4 Õpilaselt ära võetud kõrvalised esemed jäävad õpetaja valdusesse ja õpetaja tagastab 

need omal vastutusel kas kohe peale tunni lõppu või koolipäeva lõpus. Vajadusel 

toimub esemete hoiustamine Kooli juhataja kabinetis. 

14.5 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.  

14.6 Õpilasel ei ole lubatud kaasõpilaste ja õpetajate pildistamine, lindistamine ning 

filmimine Kooli territooriumil ilma nende loata. 

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

tagastamise tingimused ja kord sätestatakse Kooli raamatukogu kodukorras. 

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

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

kodukordades sätestatud kordadele. 

14.9 Audentese Spordigümnaasiumi õpilased ei too koolimajja ega kooli territooriumile, ei 

tarvita, ei levita ega oma alkoholi, tubakatooteid (s.h.mokatubakas) ja e-sigarette ega 

narkootilisi aineid. Kahtluse korral on koolil õigus õpilasi kontrollida või neid testida. 

Keelatud on ka kõik alkoholi ja tubakatoodete tarbimist imiteerivad tegevused. Samuti 

ei too õpilased koolimajja turvalisust ohustavaid esemeid. 

 


