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*Pärnu Mai Kooli kodukord 

Pärnu Mai Kooli (edaspidi koolis) kodukorra kehtestab kooli direktor põhikooli- ja 
gümnaasiumiseaduse (edaspidi PGS) § 68 lg 1 alusel. Kodukord on kooskõlastatud kooli 
hoolekogu ja õpilasesindusega põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §68 lg 2 alusel. 

Üldsätted 

1.  Kooli kodukord on õpilastele ja kooli töötajatele täitmiseks kohustuslik (PGS§68 lg1); 

2.  Kodukorra täitmine ning üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide järgimine koolis 
on õpilase käitumise hindamise aluseks. Nõuded õpilase käitumisele esitatakse kooli 
kodukorras põhikooli riikliku õppekava (edaspidi PRÕK) §19 lg5 alusel; 

3.Lähtuvalt erinevatest koolielu reguleerivatest õigusaktidest sätestatakse kooli 
kodukorras järgmised punktid: 

• Õpilaste ning kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade 
ennetamise, neile reageerimise, nendest teavitamise ning aset leidnud juhtumite 
lahendamise kord (PGS §44 lg 2, §91 lg 4); 

• Õpilase ja tema seadusliku esindaja teavitamise kord hindamise korraldusest koolis 
ning õpilase hinnetest ja talle antud hinnangutest (PGS §89 lg 8); 

• Õpikute, töövihikute, tööraamatute ja töölehtede kasutamise ning õpikute koolile 
tagastamise tingimused ja kord (PGS §20 lg 2); 

 • Temperatuuri mõju õppetegevuse korraldamisele (sotsiaalministri määrus nr 94 
11.12.2009 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“ § 9); 

• Õppest puudumisest teavitamise kord (PGS §35 lg 3, § 36); 

 • Tugi- ja mõjutusmeetme rakendamisest teavitamise kord (PGS §58 lg 9); 

 • Õpilase õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli  rajatisi, ruume, 
raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid (PGS §40 lg 2); 

• Õpilase ja statsionaarses õppes õppiva õpilase vanema teavitamine õpilasele 
kohalduvast osast kooli päevakavas (PGS §55 lg 4); 

 • Kooli hoiule antud esemete hoidmise ja nende tagastamise kord (PGS §58 lg 5). 
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1. Kooli päevakava 

1.1. Pärnu Mai Koolis on õppe- ja kasvatustöö korralduse põhivormiks õppetund. 
Õppetunnid toimuvad koolis või väljaspool kooli õppeekskursiooni või õppekäiguna 
vastavalt tööplaanile; 

1.2. Koolimaja uksed avatakse kell 7.30. Õpilased tulevad kooli vähemalt 5-10 minutit 
enne koolitundide algust. 

 Õppetöö algab koolis kell 8.15. 

 Õppetund kestab 45 minutit, vahetund 10 minutit ning söögivahetund vastavalt 20/25 
minutit; õppetöö toimub kinnitatud päevakava alusel. 

Õppetunni algusest ja lõpust annab õpetajale märku koolikell.Tunni lõpetab õpetaja. 

1.3. Õppetund on koolis prioriteetne õppetöö vorm. Õpilastel ei ole õigus segada 
kaasõpilaste ega õpetajate tööd tunnis. Õpetajad, kooli töötajad ja õpilased austavad kõigi 
õpilaste õigust õppida. Vastastikune suhtlemine on lugupidav. Probleemide esmane 
lahendaja on aineõpetaja või klassijuhataja. 

1.4. Täiendav töö õpilastega, pikapäevarühma töö ja klassivälised üritused toimuvad  
vastavate õpetajate  järelvalvel. 

1.5. Tunnis ja klassivälistel üritustel keskendutakse õppimisele ega tegeleta kõrvaliste 
asjadega. Õpilasel pole lubatud kasutada  mobiiltelefoni ( ka mitte kalkulaatorina), MP3-
e, I-Podi ega muid auditiivseid ja visuaalseid tehnilisi vahendeid; õpilane hoiab neid 
koolikotis v.a aineõpetaja nõusolekul või korraldusel. Kui õpilane ei allu korraldustele, 
siis õpetajal on õigus võtta  esemed enda kätte hoiule õpetaja lauale õppetunni lõpuni. 

1.6. Õppe- ja käitumisprobleemidega õpilaste tarvis on koolis välja töötatud tugi- ja 
mõjutusmeetmete süsteem.  

1.7. Õpilast esindab koolis ja väljaspool kooli õpilase vanem või eestkostja. 

1.8. Erandjuhul on võimalik pidevalt tunni korda rikkuvale õpilasele kohaldada ajutine 
õppes osalemise keeld( 10 õppepäeva) koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul 
nõutavad õpitulemused. (PGS § 58 lg3 p12) 

2. Kooli õppetegevuses osalemine 

2.1. Õpilasel on õigus ja kohustus täita õpiülesandeid ja osaleda talle kooli päevakavas 
või individuaalses õppekavas ette nähtud õppes; 

2.2. Õppest puudumine on lubatud üksnes mõjuval põhjusel. Kool hindab, kas õppest 
puudumise põhjuseid saab lugeda mõjuvaks. Õppetundidest puudumise mõjuvad 
põhjused on järgmised: õpilase haigestumine või talle tervishoiuteenuse osutamine; 
läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud; olulised perekondlikud põhjused ning kooli 
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esindamine. 

• Vanem teavitab õpilase õppest puudumisest ja selle põhjustest klassijuhatajat 
õpilase puudumise esimesel õppepäeval. 

• Andmed õpilaste kohta, kes on ühe õppeveerandi jooksul õppest mõjuva 
põhjuseta puudunud enam kui 20 protsenti õppetundidest, kantakse hariduse 
infosüsteemi õpilaste alamregistrisse; 

• Kui õpilane on kehalise kasvatuse tundidest vabastatud kauem kui ühe nädala, 
palub ta arstil tõendile märkida kehalised tegevused, mida ta võib tundides teha; 

• Turvalisuse huvides peetakse koolis arvestust koolihoones viibivate inimeste 
kohta, märkides tunni alguses tunnis viibivate õpilaste arvu tahvlile. Kool peab 
tagama õpilase koolis viibimise ajal tema tervise kaitse.  

• Õpilane peab viibima õppetunni ajal klassiruumis või muudes õppetöö toimumise 
kohtades. Kui õpilane ei saa õppetunnis viibida kooli töötajate tegevuse 
tulemusena või olles kooli esindamise eesmärgil võistlustel, üritustel või 
olümpiaadidel, annab sellest klassijuhatajale ja lapsevanemale teada õpilast 
üritusel saatev õpetaja eKooli kaudu. 

• Õpilane väärtustab kooli õppetööd ega planeeri perega pikemaid puhkusereise 
õppetöö ajal. Vältimatu vajaduse korral tuleb enne eemalviibimist esitada kooli 
direktorile põhjendusega avaldus vähemalt 10 päeva enne puuduma jäämist. Kui 
avaldus rahuldatakse, koostab õpilane koos aineõpetajaga kava, kuidas vältida 
mahajäämist õppetööst. 

2.3. Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur on madalam kui +19 
kraadi, ja võimlas, kus õhutemperatuur on madalam kui +18 kraadi; 

2.4. Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuuri ja tuule kiiruse 
koosmõjust sõltuvat tuule-külma indeksit ning organismile tegelikult toimivat välisõhu 
temperatuuri. Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Eesti Meteoroloogia 
ja Hüdroloogia Instituudi kodulehel internetis avaldatud igapäevaste ilmavaatluste 
andmete ja Terviseameti kodulehel internetis avaldatud tuule- külma indeksi tabeli alusel; 

2.5. Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult 
toimiv välisõhu temperatuur on -20 kraadi ja madalam 1.-6. klassis ning -25 kraadi ja 
madalam 7.-9. klassis.  Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud 
õpilastele korraldatakse kojusaatmise võimaluseni erinevaid tegevusi; 

2.6. Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues 1.-6. klassi õpilastele tegelikult toimival 
välisõhu temperatuuril kuni -10 kraadi, 7.-9. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu 
temperatuuril kuni -15 kraadi, mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s. 

3. Kooli väärtused 

3.1. Kogu koolipere hoiab kooli vara ja kasutab seda säästvalt. 

3.1. Koolipäeva algul tervitab õpilane koolidirektorit, õpetajaid ja koolipere liikmeid ja 
koolimajas viibivaid võõraid. 
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3.2. Pidulikel üritustel kannab õpilane pidulikku must-valget riietust.  

3.3. Õpilane austab kooli sümboolikat, oma ja teiste rahvaste kultuuri, suhtub austavalt 
oma ja teiste rahvaste kultuuripärandisse. 

 

4. Hindamine 

4.1. Õpilase õpitulemuste hindamise põhimõtteid ja korda tutvustab õpilastele klassi- või 
aineõpetaja õppeaasta  algul. Koolil on oma hindamisjuhend. (vt. Pärnu Mai Kooli 
hindamisjuhend) 

4.2. Õpilase käitumise hindamise aluseks koolis on kooli kodukorra täitmine ning 
üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide järgimine; (vt.Pärnu Mai Kooli kodukord) 

4.3. Õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse hindamise põhimõtteid ja korda tutvustatakse 
lapsevanematele klassi lapsevanemate koosolekul, soovi korral ka individuaalselt. Hinded  
tehakse lapsevanemale teatavaks  e-koolis, kokkuvõtvad hinded klassitunnistusel ja e- 
koolis. 

4.4. Pärnu Mai Kooli I ja II kooliastme õpilastel on õpilaspäeviku pidamine kohustuslik 
ja ta esitab selle igale õpetajale esimesel nõudmisel. III kooliastme õpilastel on päevik 
vabatahtlik ja kohustus jälgida eKooli. 

5. Toitlustamine 

Koolis toitlustatakse kõiki õpilasi kooli sööklas vastavalt kehtestatud ajagraafikule. 

 1.-9. klassini tasub kõigi õpilaste toitlustamise eest linnavalitsus.  

6. Kooli territoorium ja ruumid 

6.1. Õpilasel on õigus koolipäeva (see kehtib ka vahetundide kohta!) jooksul kooli 
territooriumilt lahkuda ainult klassijuhataja, aineõpetaja või direktsiooni loal. Juhul kui 
õpilane eirab antud nõuet, siis kool ei vastuta väljaspool kooliterritooriumi õpilase 
turvalisuse eest. 

6.2. Koolihoone remondi ajal on õpilastel ja koolitöötajatel rangelt keelatud siseneda 
piiratud remonditsooni. 

6.3. Üleriided ja välisjalatsid jätab algklassiõpilane  kooli remondi ajal klassiruumi, 5.-
9.kl õpilased kasutavad ajutist  kooli garderoobi. Välisjalatsid riputatakse kotiga nagisse. 
Kool ei vastuta materiaalselt õpilaste või kooli töötajate kadunud asjade eest. Oma 
isiklike asjade eest vastutavad õpilased ja kooli töötajad ise. 

6.4. Õpilaste riietus on korrektne. Ta ei kanna kooliruumides peakatet või kapuutsi. 
Õpilane ei kanna solvava ja/või kooli sobimatu sümboolikaga riietust. Kehalise kasvatuse 
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tunni riietusega ei käida õppetundides. 

6.5. Õpilased ja õpetajad kannavad kooli ruumides vahetusjalatseid, saapad ja paksu 
tallaga spordijalatsid ei ole vahetusjalanõud. 

6.6. Vahetunnis lahkuvad õpilased üldjuhul klassiruumist. Vahetundide ajal tuleb käituda 
nii, et ei segaks kaasõpilasi. Karjumine, rüselemine ja jooksmine on keelatud. 

6.7. Võimlas, keemia-, füüsika-, tööõpetuse ja arvutiklassides  ning kooli raamatukogus 
peavad õpilased täitma nende ruumide kasutamise erinõudeid. 

6.8. Remonditud koolimajas saavad õpilased arvutit kasutada kooli raamatukogu 
lugemissaalis või kooli arvutiklassis väljaspool õppetunde õpetajaga kokku lepitud ajal. 

6.9. Õpilasel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta kooli rajatisi, ruume, 
raamatukogu ning õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid vastavalt ruumide 
kasutuskorrale neid tahtlikult lõhkumata või rikkumata. 

6.10. Õpilasel on keelatud suitsetamine (ka e-sigaret), huuletubaka kasutamine, 
alkohoolsete jookide või narkootiliste ainete tarvitamine. Kooli territooriumil on keelatud 
energiajookide tarbimine. Kui õpilane on toime pannud karistusseadustikus ette nähtud 
kuriteokoosseisule vastava õigusvastase teo või ei täida koolikohustust tulenevalt Eesti 
Vabariigi haridusseaduse §8, informeerib kool Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud 
korras lapsevanemat, politseid ja alaealiste asjade komisjoni. 

6.11. Õpilane tohib õppetunnis ja teistes kooli ruumides fotografeerida, helisalvestada või 
filmida ainult õpetajate ja kõigi ruumis viibivate õpilaste või nende vanemate  loal. 
Vastasel juhul informeerib kool Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras 
lapsevanemat, politseid ja alaealiste asjade komisjoni. 

6.12. Pärnu Mai Kool kehtestab klasside korrapidamise klassisiseselt nädalate kaupa. III 
kooliastme õpilased rakendatakse vahetundides korrapidajatena koridorides, sööklas ja 
treppidel. 

 

7. Turvalisus 

Õpilaste ning kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest 
teavitamise ning nende juhtumite lahendamise kord (PGS §44) 

7.1. Õpilaste ning kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest 
peab teavitama klassijuhatajat ja/või õppealajuhatajat ja/või kooli direktorit ja/või 
sotsiaalpedagoogi; 

7.2. Koolis töötavad psühholoog ja sotsiaalpedagoog, kelle poole saab õpilane pöörduda 
igasuguste probleemide korral; 
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7.3. Väärteo toime pannud õpilaselt on õigus nõuda selgituskirja kirjutamist. Selgitusest 
keeldumise, samuti selgituses valeandmete esitamise eest võib kool õpilasele karistuse 
määrata; 

7.4. Kool teavitab väärteo toime pannud õpilase vanemaid või neid asendavaid isikuid 
ning ühiselt otsitakse probleemile lahendust; 

7.5. Kooli direktor või õppealajuhataja või sotsiaalpedagoog võib kooli nimel pöörduda 
politseisse, alaealiste asjade komisjoni või kohtusse ühe nädala jooksul alates päevast, 
mil ta sai väärteost teada; 

7.6. Kui kooli direktsioon leiab, et isikut, kes pani toime väärteo, ei saa mõjutada 
pedagoogilise vestlusega, teeb ta vastava esildise ning saadab selle alaealise õpilase 
elukohajärgsele alaealiste asjade komisjonile koos taotlusega kohaldada isikule alaealise 
mõjutusvahendite seaduses ette nähtud võimalusi; 

7.7. Kui kooli territooriumil viibivad alkoholi- või narkojoobes või suitsetavad isikud, siis 
tuleb kohe pöörduda politsei esindaja poole, kes rakendab meetmeid vastavalt seadusele; 

7.8.Turvalisuse tagamiseks koolis ei tohi õpilastel  kaasas olla terariistu ega muid inimesi 
ohustavaid esemeid. 

8. Hädaolukord 

8.1.Tulekahju või mingi muu erakorralise olukorra puhul tuleb viivitamatult juhtunust 
teatada kooli juhtkonnale. 

8.2. Hädaolukorras tuleb käituda vastavalt hädaolukorra plaanis sätestatule. Tulekahju või 
muu erakorralise olukorra puhul peab täitma hädaolukorras käitumise eeskirju. 

8.3. Kui osutub vajalikuks, tuleb õpilastel väljuda organiseeritult koos õpetajaga 
koolimajast lähima väljapääsu kaudu.  Tuleb säilitada rahu ja vältida paanika tekkimist. 

	  


