NÕO REAALGÜMNAASIUMI ÕPILASKODU (ÜHISELAMU)
KODUKORD
§ 1 Üldosa
(1) Kõik õpilaskodus (edaspidi ühiselamus) viibivad Nõo Reaalgümnaasiumi (edasi kool)
õpilased, töötajad ja külalised on kohustatud järgima kooli kodukorda, ühiselamu kodukorda
ja alluma personali korraldustele.
(2) Ühiselamus viibijad käituvad väärikalt ja korrektselt ning ei häiri teisi ühiselamus viibijaid.
(3) Ühiselamus viibijad on kohustatud austama iga õpilase ja toakollektiivi kodurahu ja heaolu
ning vältima sagedast võõraste tubade ja korruste külastamist, et tagada kõigile head
õppimis- ja puhkamisvõimalused.
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§ 2 Õpilase ühiselamusse vastuvõtmise ja väljaarvamise tingimused
Ühiselamusse vastuvõtmise otsustab kooli direktor, võttes aluseks õpilase kooli
sisseastumise ankeedis märgitud sooviavalduse ja arvestades vabade kohtade olemasolu,
õpilase tegelikku elukohta ning tulemust vastuvõtukatsetel.
Ühiselamusse vastuvõetud õpilastele võimaldatakse õpilaskodus elamine kogu õppeaasta
jooksul, välja arvatud koolivaheajal.
Õpilased määratakse tubadesse/boksidesse kasvatajate poolt ja mõjuva põhjuseta seda ei
muudeta.
Kui õpilane ei täida kooli õppekavas, kodukorras või ühiselamu kodukorras märgitud
nõudeid käitumise, õppeedukuse või puudumiste osas, on direktoril õigus õpilane ühiselamu
nimekirjast välja arvata.
Ühiselamust enam kui 3-kuulise väljaarvamise korral ei tagata õpilasele ühiselamukoha
määramisel kohta endises toas.
Ühiselamust ajutiselt välja arvatud õpilase viibimist ühisealmus reguleerivad direktori
käskkirjaga kehtestatud tingimused.
§ 3 Õpilase viibimine ja lahkumine ühiselamust
Õppetundide ajal õpilane mõjuva põhjuseta ühiselamus ei viibi.
Hiljemalt 22.00-ks peab õpilane ühiselamus olema (v.a kui ta on sõitnud nädalavahetuseks
koju) ja viibib üldjuhul oma boksis.
Ühiselamus viibides ei külasta õpilased vahemikul 22.00–9.00 võõraid tubasid.
Kasvataja õhtuse ringkäigu ajal (22.00-23.00) oma toas mitte viibinud õpilane teavitab
kasvatajat enne 23.00 oma ühiselamus viibimisest.
23.00-6.00 on ühiselamus öörahu.
Kui õpilane saabub ühiselamusse pärast kella 22.00 või ööbib esmaspäevast-reedeni
väljaspool ühiselamut (ei puuduta õpilast, kes on koju sõitnud), lepib ta selle eelnevalt
kasvatajaga kokku, fikseerib selle kirjalikult nii kasvataja juures kui ka valvelauas.
Nõost lahkudes (v.a nädalavahetuseks koju sõites) registreerib õpilane oma lahkumise
valvelauas olevasse vihikusse.
Nädalavahetuseks sõidavad õpilased üldjuhul ühiselamust koju. Mõjuval põhjusel
ühiselamusse nädalavahetuseks jäämine tuleb registreerida, olles selle eelnevalt
kooskõlastanud (üldjuhul kolmapäevaks) kasvatajaga nagu ka enne pühapäeva tagasi
saabumine.

§ 4 Külaliste viibimine ühiselamus
Külalised ei viibi ühiselamus 22.00-14.00 ja nädalavahetusel (v.a. erikokkulepped).
Õppimistunni
ajal
(18.15-19.30) võivad külalised ühiselamus viibida koosõppimise eesmärgil.
(2) Külastusaeg ja sagedus peab olema mõistlik, kuna pidev ja pikaajaline külastamine võib
häirida kaasõpilasi. Direktoril on õigus külalise ühiselamus viibimise aega piirata.
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§ 5 Õpilase haigestumine
Haigestumisest teavitab õpilane esimesel võimalusel kasvatajat ning oma vanemaid.
Õpilase koolipäevaks ühiselamusse jäämine tuleb registreerida ja teavitada esimesel
võimalusel kasvatajat.
(3) Haigestunud õpilane viibib üldjuhul oma toas ning järgib tervise taastumiseks vajalikku
režiimi või sõidab koju.
(4) Kasvataja märgib õpilase haigestumise või muul põhjusel ühiselamusse jäämise e-päevikusse.
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§ 6 Keelatud ained, esemed, tegevused
Ühiselamus, kooli rajatistel, koolikompleksis ja ümbritseval territooriumil (kuni 50 meetrit
hoone
seintest) on keelatud:
a. hoida, levitada, müüa, kasutada tubakasaadusi (s.h. moka- ja huuletubakat), narkootilisi aineid
ja alkohoolseid jooke (sh ei ole lubatud hoida alkohoolse joogi taarat) ning teisi meelemürke;
b. kasutada, hoida e-sigaretti, vesipiipu ja teisi mõnuainete tarvitamise vahendeid;
c. viibida joobeseisundis;
d. hoida ning levitada pornograafilisi materjale;
e. hoida ja presenteerida totalitaarriikide (nt. NSV Liit, natsi-Saksamaa) sümboolikat;
f. korraldada hasartmänge ja neis osaleda materiaalsetel eesmärkidel.
g. hoida või kasutada relvi, laskevahendeid, pürotehnikat ja muid ohtlikke aineid ning lahtist
tuld (mõjuval põhjusel lubatud direktori loal).

§ 7 Õppe- ja kasvatustöö
(1) 18.15-19.30 on ühiselamus õppimistund.
(2) Õppimistunni ajal võivad külalised ühiselamus viibida koosõppimise eesmärgil ning
ühiselamus, kooli territooriumil ja spordiväljakutel tuleb vältida ühisealmus viibijate
häirimist.
(3) Kaasõpilased ja külalised peavad austama iga õpilase soovi õppida rahus ja vaikuses.
(4) Soovi korral saab õppetööks kasutada koolimajas ruume, mis on selleks määratud.
(5) Öörahu ajal õppimine ei tohi häirida kaasõpilasi.
(6) Õpilase tegutsemist ainetunnist puudumise korral ja puudumise põhjendamist reguleerib
direktori poolt kinnitatud kord.
(7) Ühiselamu personalil, kooli juhtkonna liikmel, RKAS esindajal, hooldustööde teostajal on
õigus siseneda boksi õpilaselt luba küsimata ruumide seisundi kontrollimiseks ja
hooldustööde tegemiseks, korra tagamiseks, põhjendatud kahtluse tekkimisel ruumis
kodukorra rikkumise osas, muude eriolukordade puhul, tagades seejuures ruumide heakorra ja
õpilase vara säilimise. Kooli juhtkonnal, ühiselamu töötajal ja klassijuhatajal on õigus õpilase
juuresolekul kontrollida toa ja kappide korrasolekut.
§ 8 Majandamine
Õpilased kannavad materiaalset vastutust toa inventari eest. Purunenud või halvasti hoitud
inventar, aknaklaasid, lukud, seadmed jm. tuleb parandada või asendada samaväärsega (nagu
ka kaotatud inventar) või hüvitada koolile tekitatud kahju.
(2) Tualettpaberi oma boksi tarbeks ostavad õpilased ise.
(3) Õppeaasta lõpul annavad õpilased korrastatud toa ning boksi ühisruumid ja inventari ning
võtmed üle kasvatajale ja viivad kooli poolt antud vooditarvikud laoruumi.
(4) Igal toakollektiivil peavad olema esmaabivahendid haava puhastamiseks ja sidumiseks,
plaastrid, tabletid peavalu vastu ning palaviku alandamiseks. Erandkorras saab
esmaabivahendeid valveruumist.
(5) Õpilased koristavad korrapäraselt oma tuba ja boksi ühisruume ning need peavad olema
puhtad ja korras.
(6) Nädalavahetuseks või vaheajaks ühiselamust lahkumisel tuleb eelnevalt tuba ära koristada.
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Piltide seinale kleepimisel tuleb järgida haridusasutuste head tava. Seina sisse pildi vms jaoks
riputusvahendi paigaldamine tuleb kooskõlastada kasvatajaga.
Elusolendite toomine ühiselamusse ei ole lubatud.
Sanitaarruumi (WC, dušš) koristamise päeval ja koolivaheajaks tuleb valamult ja põrandalt
kõik asjad ära tõsta.
Ruumide puhtuse ja korra eest vastutavad seal elavad õpilased.
Õpilane peab järgima elementaarseid hügieeninõudeid. Voodipesu tuleb vahetada vähemalt
üks kord 3 nädala jooksul.
Toiduained tuleb hoida puhastes nõudes või korralikult pakituna kapis.
Ühiselamu pesumasina ja pesukuivati kasutamist reguleerib direktori poolt kinnitatud kord.
Tubade prügikastid tuleb regulaarselt (minimaalselt 2 korda nädalas) tühjendada selleks
paigaldatud suurtesse prügikonteineritesse ühiselamu õuel.
Pärast köögi kasutamist tuleb ruum koristada, vajadusel pliit puhastada ning jäätmed viia oma
toa prügikasti või prügikonteineritesse ühiselamu õuel.
Kooli külmkapis asjade hoidmisel peavad need olema kotis (peal omaniku nimi).
Ühiselamus viibija kasutab säästlikult vett ja elektrienergiat, kustutab toast viimasena
väljumisel valguse, lülitab välja elektriseadmed (v.a. külmkapp), sulgeb veekraanid ja aknad.
Mööbli tõstmine tuleb kooskõlastada kasvatajaga.
Üldjuhul õpilased tehnilisi seadmeid, juhtmeid ei paigalda. Erandkorras või seda teha
kooskõlastatult kooli IT-juhiga.
Mootorsõidukiga kooli ümbruses liikumine tuleb eelnevalt registreerida kooli kantseleis ja
järgida kehtestatud korda.

§ 9 Turvalisus
(1) Õpilased ei tohi majja kutsuda, lasta külalisi, kes võivad seada ohtu ühiselamus viibijate
turvalisuse.
(2) Ühiselamu evakuatsiooniuste avamine on lubatud ainult evakueerumise korral või kooli
juhtkonna loal.
(3) Lukustatud välisukse seestpoolt avamise õigus ainult kooli töötajal (v.a
evakuatsiooniprotsessis).
(4) Toast lahkudes on soovitatav uks lukustada.
(5) Kool ei vastuta toast kadunud vara eest.
(6) Turvalisuse saavutamise eesmärgil kasutatakse ühiselamu üldkasutatavates ruumides ja õues
videosalvestusseadmeid.
(7) Turvalisuse tagamiseks ning turvariski vähendamiseks on kooskõlastatult direktoriga lubatud
ühiselamus läbi viia erakorralist ruumide/tubade ülevaatust ja teostada inimeste kontrolli
võimaliku seadusvastase või kodukorra vastase tegevuse tuvastamiseks. Kontrolli teostamise
kohta jäetakse kirjalik teade toa elanikele (ei kehti kasvatajate tavapäraste tööülesannete
täitmise kohta). Seda ei ole vaja teha, kui kontrolli teostamise kohta oli eelnev teade.
(8) Turvalisuse tagamiseks on kooli töötajal lubatud õpilase alkoholijoobe kahtluse korral
kasutada kontrollimiseks kooli alkomeetrit. Öörahu ajal ühiselamusse saabuva õpilase puhul
teostatakse alkoholijoobe kontroll.
(9) Varuvõtit võivad õpilased kasutada erandjuhtudel, tagastades selle esimesel võimalusel.
Võtme kaotamisel kompenseerib õpilane või tema vanem uue võtme valmistamise kulu.
(10) Õpilased peavad tundma kooli ohuolukorras tegutsemise korda ja seda järgima.
§ 10 Meetmed kodukorra rikkumise korral
Toas toimunud kodukorra rikkumiste eest kannavad vastutust eelkõige selle toa elanikud, aga
ka toas viibinud teised isikud.
(2) Kodukorra rikkumisele järgneb õpilase suhtes meetmete rakendamine. Sõltuvalt rikkumisest
võib see olla vestlus, suuline hoiatus või märkus, koolile kasuliku töö määramine, direktori
käskkirjaline märkus, hoiatus, noomitus, vali noomitus, ühiselamunimekirjast välja arvamine,
kooli nimekirjast välja arvamine.
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