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NÄPI KOOLI KODUKORD
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Käesolev kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 68: ja Näpi Kooli
Põhimääruse § 11 lg 1 alusel.
1.2. Kooli kodukord lähtub Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ning üldinimlikest eetika-,
moraali- ja käitumisnormidest.
1.3. Kodukorrast kinnipidamine tagab koolis töörahu, õpilaste ja õpetajate turvalisuse ning
vara kaitstuse.
1.4. Kooli igapäevategevus toimub vastavalt päevakavale, mis avalikustatakse kooli
kodulehel.
1.5. Kooli kodukorraga saab tutvuda kooli kodulehel www.napi.edu.ee ning koolimaja fuajees
teadete tahvlil.

2. ÕPILASE ÕIGUSED
2.1. Õpilasel on õigus oma võimete kohaselt õppida.
2.2. Õpilasel on õigus saada kooli töötajatelt informatsiooni ja abi.
2.3. Õpilasel on õigus teha läbimõeldud ettepanekuid õpilasesindusele või kooli juhtkonnale
koolikorraldust puudutavate reeglite ja kokkulepete koostamiseks.
2.4. Õpilasel on õigus kasutada kooli raamatukogu teenuseid.
2.5. Õpilasel on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks klassijuhataja, kooli juhtkonna,
sotsiaalpedagoogi ja õpilasesinduse poole.
2.6. Õpilasel on õigus kasutada tunnis eesmärgipäraselt ja õpetaja loal isiklikke IKTvahendeid (Lisa 1).
2.7. Õpilasel on õigus saada meditsiinilist esmaabi.
2.8. Õpilasel on õigus saada trimestri alguses aineõpetajalt teavet aine eesmärkide, vajalike
õppevahendite, hindeliste või arvestuslike tööde toimumise aegade, hindamise ja
järelevastamise korra kohta.
2.9. Õpilasel on õigus osaleda kord õppeaasta jooksul arenguvestlusel.
2.10. Õpilasel on õigus osaleda huviringide töös.
2.11. Õpilasel on õigus võtta osa kooli üritustest, õpilasvõistlustest.

3. ÕPILASE KOHUSTUSED
3.1. Õpilane järgib Eesti Vabariigi seadusi ja täidab kooli kodukorda. Õpilane osaleb
õppetegevuses aktiivselt, ei häiri kaasõpilasi.
3.2. Õpilane järgib reegleid ja peab kinni kokkulepetest.
3.3. Õpilane järgib suhtlemisel viisakusreegleid.
3.4. Õpilane tervitab kõiki kooli töötajaid ja külalisi, on tähelepanelik ja viisakas kaaslaste
suhtes.
3.5. Õpilane

riietub

puhtalt,

viibib

kooliruumides

üleriiete

ja

peakatteta

ning

vahetusjalatsites.
3.6. Külaliste kutsumiseks kooli küsib luba kooli juhtkonnalt.
3.7. Õppekäikudel, matkadel või teistel klassivälistel üritustel täidab õpilane täpselt õpetaja
või juhendaja korraldusi.
3.8. Sööklas sööb õpilane kultuurselt, pidades kinni hügieeninõuetest ja korrastades pärast
söömist oma söögikoha.
3.9. Ühistranspordis ja koolibussis käitub õpilane viisakalt: ei lõhu, trügi, lärma ega häiri
kaasreisijaid.
3.10. Õpilane hoolitseb oma riiete, jalanõude ja õppevahendite olemasolu, puhtuse ja
korrasoleku eest.
3.11. Õpilane hoiab korras oma klassiruumi ning austab korda kogu koolimajas.
3.12. Õpilane hoiab kooli ja kaasinimeste vara, ei lõhu ega määri seda.
3.13. Õpilane hoiab oma info-kommunikatsiooniseadmed tunni ja ühistegevuste ajal
hääletuna kotis ning kasutab neid vaid õpetaja korraldusel õppimise eesmärgil (vt IKTvahendite kasutamise korda).
3.14. Õpilane täidab raamatukogus, spordisaalis, tööõpetuse klassis, arvutiklassis ning
õpilaskodus vastava ruumi kasutamise korda.

4. HINDAMISEST TEAVITAMINE
4.1. Õpilaste teadmiste hindamise põhimõtted ja kord on kirjeldatud kooli õppekava üldosas,
mis on avalikustatud kooli kodulehel.
4.2. Õpilasel ja vanemal on õigus saada hinnete ja hinnangute kohta teavet aineõpetajatelt ja
klassijuhatajalt.
4.3. Aineõpetajad teavitavad õpilasi hindamise korraldusest õppeaasta ja iga trimestri algul,
vajadusel ka tunni alguses.

4.4.Vanemat teavitatakse hinnetest e-kooli ja õpilaspäeviku (I–II kooliaste) vahendusel,
klassitunnistuse kaudu trimestrite ja õppeperioodi lõpus ning arenguvestlustel.
4.5. Lapsevanema soovil saadab klassijuhataja talle üks kord trimestris hinnetelehe.
4.6. Käitumise ja hoolsuse kohta annab kool õpilasele tagasisidet trimestri lõpus.

5. ÕPPEST PUUDUMISEST TEAVITAMINE
5.1. Kool peab arvestust õppest puudumise üle trimestrite kaupa ja kajastab seda Stuudiumis
5.2. Õppest puudumine on lubatud ainult mõjuvatel põhjustel:
5.2.1. õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine;
5.2.2. läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud, sealhulgas rahvatervise seaduse § 8
lõike 2 punkti 3 alusel sotsiaalministri määruses sätestatud ilmastikutingimused;
5.2.3. olulised perekondlikud põhjused.
5.2.4. muud kooli poolt mõjuvaks loetud põhjused, näiteks osalemine spordivõistlustel ja
muudel konkurssidel.
5.3. Vanem teavitab hiljemalt õppest puudumise esimesel õppepäeval klassijuhatajat õpilase
õppest puudumisest ja selle põhjustest kas kirjalikult Stuudiumi kaudu, e-kirja või
telefoni teel.
5.4. Pikema perekondlikul põhjusel puudumise korral teavitab vanem klassijuhatajat vähemalt
nädala ette.
5.5. Kui õpilane puudub perekondlikel põhjustel, lepivad õpetaja, vanem ja õpilane õppimise
osas kokku. Õpitulemuste saavutamise eest võtavad vastutuse õpilane ja vanem.
5.6. Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud, võtab klassijuhataja vanemaga
hiljemalt järgmisel õppepäeval ise ühendust.
5.7. Kui õpilane puudub pikemat aega, teavitab vanem klassijuhatajat puudumise kestusest.
5.8. Kui vanem ei ole klassijuhatajat õpilase puudumisest teavitanud ning klassijuhatajal ei
õnnestu vanemaga kontakti saada, teavitab kooli sotsiaalpedagoog hiljemalt järgmisel
õppest puudumise päeval sellest õpilase elukohajärgset valla- või linnavalitsust.
5.9. Kui koolitöötajal on tekkinud põhjendatud kahtlus, et õpilase puudumise põhjendamisel
on esitatud ebaõigeid andmeid, on koolil õigus taotleda vanemalt täiendavaid selgitusi või
pöörduda õpilase elukohajärgse valla- või linnavalitsuse poole, kes korraldab meetmete
rakendamise puudumise tegelike põhjuste väljaselgitamiseks ja koolikohustuse täitmise
tagamiseks.
5.10. Enne õppepäeva lõppu koolitöölt puudumise vajaduse tekkimisel küsib õpilane või
vanem luba klassijuhatajalt.

6. ÕPPEVARA KASUTAMISE JA KOOLILE TAGASTAMISE KORD
6.1. Kool võimaldab igale õpilasele õppetööks vajalikud õpikud, tööraamatud, töövihikud,
töölehed.
6.2. Õpilane paneb õpikule ümber ümbrispaberi või –kaaned.
6.3. Õpilane tagastab puhtad ja terved õpikud kooli raamatukogule enne õppeperioodi lõppu.
6.4. Kui õpikud anti ainekomplektidena õpetajale või klassikomplektina klassijuhatajale,
vastutab õpikute raamatukogule tagastamise eest vastavalt aineõpetaja või klassijuhataja.
6.5. Kaotatud või rikutud õpiku on õpilase vanemad kohustatud asendama või hüvitama selle
soetusmaksumuse ulatuses.

7. ÕPILASTE TUNNUSTAMINE
7.1. Kool tunnustab õpilasi
7.1.1. silmapaistvate tulemuste eest õppetegevused;
7.1.2. osalemise ja heade tulemuste eest õpilasvõistlustel;
7.1.3. aktiivse tegevuse eest õpilasürituste korraldamisel ja osalemisel;
7.1.4. aktiivse tegevuse eest väljaspool klassi ja kooli;
7.1.5. silmapaistva heateo eest.
7.2. Koolisisesed tunnustamise meetmed on
7.2.1. õpetaja suuline kiitus klassi ees;
7.2.2. kooli juhtkonna kiitus kogu kooli ees;
7.2.3. kiitus õpilaspäevikus või Stuudiumis;
7.2.4. tunnustamine kooli kodulehel;
7.2.5. kiituse või tänu avaldamine direktori käskkirjaga;
7.2.6. kooli tänukiri, kiidukiri, aine kiituskiri või diplom;
7.2.7. kooli tänukiri õpilase vanematele või eestkostjale;
7.2.8. tunnustamine kooli meenega.
7.3. Tunnustamisest informeerib klassijuhataja lapsevanemat või eestkostjat.

8. TUGI- JA MÕJUSTUSMEETMETE RAKENDAMISEST
TEAVITAMINE
8.1. Eesmärgiga mõjutada Näpi Kooli õpilast kodukorda järgima, koolikohustust täitma ja
teistest lugu pidama ning ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis,
võib õpilase suhtes rakendada tugi- ja mõjutusmeetmeid.
8.2. Koolis on moodustatud tugimeeskond, kes toetab õpiabi ja nõustamist vajavaid
õpilasi ning menetleb korrarikkumisi. Enne mõjutamist nõustatakse õpilast ning
pakutakse

talle

tugiteenust

koolipsühholoogilt,

sotsiaalpedagoogilt

või

tugimeeskonnalt ning sõlmitakse õpilasega kokkuleppeid ja/või suunatakse õpilane
psühholoogi, narkoloogi või muu spetsialisti nõustamisele.
8.3. Enne tugi- või mõjutusmeetme määramist kuulatakse ära õpilase selgitused ja
põhjendatakse õpilasele tugi- või mõjutusmeetme valikut.
8.4. Tugimeeskond teeb koostööd lapsevanemaga ning kohaliku omavalitsuse haridus- ja
lastekaitsespetsialisti või sotsiaaltöötajaga.
8.5. Õpilase suhtes rakendatavad tugimeetmed on
8.5.1.

arenguvestluse läbiviimine;

8.5.2.

individuaalse õppekava (IÕK) rakendamine;

8.5.3.

käitumispäeviku sisseseadmine;

8.5.4.

käitumise tugikava koostamine:

8.5.5.

tugispetsialisti (psühholoog, sotsiaalpedagoog) teenus;

8.5.6.

tugiisiku rakendamine;

8.5.7.

suunamine õpiabirühma;

8.5.8.

suunamine pikapäevarühma;

8.5.9.

järelevastamise plaani koostamine.

8.6. Tugimeetme

rakendamisest

teavitatakse

vanemat

või

eestkostjat

kirjalikku

taasesitamist võimaldavas vormis Stuudiumi kaudu. Õpiabirühma suunamisel, IÕK
rakendamisel

küsib

klassijuhataja

vanemalt/eestkostjalt

kirjaliku

nõusoleku.

Pikapäevarühma võetakse õpilane vastu vanema avalduse alusel.
8.7. Õpilase suhtes rakendatavad mõjutusmeetmed ja nendest teavitamine:
Meede
8.7.1. õpilase käitumise
arutamine vanemaga
8.7.2. õpilasega tema käitumise
arutamine ümarlauas õpilasega

Teavitamise kord
Klassijuhataja lepib vanemaga vestluse aja kokku.
Kokkulepped edastab klassijuhataja liige vanemale
Stuudiumi kaudu, vajadusel telefonitsi.

tegelevate kooli töötajate osavõtul
8.7.3. õpilasega tema käitumise
arutamine direktori juures
8.7.4. õpilasega tema käitumise
arutamine õppenõukogus või
hoolekogus
8.7.5. õpilasele tugiisiku
määramine
8.7.6. õppetunnist eemaldamine
koos kohustusega viibida
määratud kohas ja saavutada tunni
lõpuks nõutavad õpitulemused
8.7.7. konfliktolukorras osalenud
poolte lepitamine eesmärgiga
saavutada kokkulepe edasiseks
tegevuseks
8.7.8. kooli jaoks kasuliku
tegevuse elluviimine, mida võib
kohaldada vaid õpilase või
piiratud teovõimega õpilase puhul
vanema nõusolekul
8.7.9. pärast õppetundide
lõppemist koolis viibimise
kohustus koos määratud
tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses
ühe õppepäeva jooksul
8.7.10. ajutine keeld võtta osa
õppekavavälisest tegevusest
koolis, näiteks üritustest ja
väljasõitudest
8.7.11. ajutine õppes osalemise
keeld kuni 10 õppepäeva koos
kohustusega saavutada selle
perioodi lõpul nõutavad
õpitulemused
8.7.12. õpilase eraldamine
õpikeskkonnast ja
üldkasutatavatest ruumidest
keelatud eseme omamise korral

Direktor teavitab vanemat meetme rakendamisest.
Direktor kooskõlastab meetme rakendamise eelnevalt
vanemaga.
HEV-koordinaator kooskõlastab meetme
rakendamise eelnevalt vanemaga.
Õpetaja teavitab vanemat meetme rakendamisest.

Klassijuhataja teavitab vanemat meetme
rakendamisest.

Klassijuhataja teavitab vanemat meetme
rakendamisest, küsides rakendamiseks eelnevalt
vanema nõusoleku.

Klassijuhataja teavitab vanemat meetme
rakendamisest.

Klassijuhataja teavitab vanemat meetme
rakendamisest.

Klassijuhataja teavitab vanemat. Vanemal
võimaldatakse eelnevalt meetme rakendamise kohta
arvamust avaldada. Meetme otsustab õppenõukogu.
Otsus meetme rakendamise kohta vormistatakse
kirjalikult ning toimetatakse vanemale posti teel või
antakse üle allkirja vastu.
Sotsiaalpedagoog teavitab vanemat ning otsustab
politsei kaasamise.

8.8. Kui õpilase koolist koju jõudmiseks on vajalik transpordi kasutamine, arvestab kool
punktis 9 sätestatud mõjutusmeetme rakendamisel transpordi korraldusega.
8.9. Meetmete 6 ja 9 rakendamise ajal tagab kool järelevalve õpilase üle ja vajaduse korral
õpilase pedagoogilise juhendamise.

9. VAIMSE JA FÜÜSILISE TURVALISUSE TAGAMINE KOOLIS
9.1. Koolis on keelatud kasutada vaimset ja füüsilist vägivalda.
9.2. Vaimse ja füüsilise turvalisuse eest vastutavad kõik kooli töötajad.
9.3. Õpilane järgib tervislikke eluviise ning käitub koolis kodukorda järgides.
9.4. Õpilane, kes kogeb või märkab vaimset või füüsilist vägivalda, võib abi saamiseks
pöörduda iga koolitöötaja poole.
9.5. Kooli töötajal, kes märkab vaimse või füüsilise vägivalla rakendamist õpilaste või
kooli töötajate suhtes, on kohustus aidata või pöörduda abi saamiseks kaastöötajate,
politsei poole.
9.6. Turvalisuse tagamiseks on koolis ja õppekäikudel tagatud õpilaste järelevalve
päevakava raames.
9.7. Koolis lähtutakse turvalisuse tagamisel hädaolukorra lahendamise plaanist.
9.8. Isikuandmete kaitsmisel lähtub kool isikuandmete kaitse üldmäärusest.
9.9. Kooli juhtkond analüüsib koostöös tugimeeskonnaga koolis aset leidnud vaimset ja
füüsilist turvalisust ohustavaid ja aset leidnud juhtumeid, nende põhjuseid ning
rakendab turvalisuse tagamiseks vajalikud meetmed.
9.10. Tööõpetuse- ja arvutiklassis, võimlas, raamatukogus ning õppeköögis tuleb täita
nende ruumide kasutamise nõudeid, mida õpetaja tutvustab õpilastele õppeaasta
alguses.
9.11. Kui

õpilane

peab tarvitama koolis

lapsevanemaga kokku.

ravimeid, lepitakse

ravimi

andmine

Kooliõde, sotsiaalpedagoog või kasvataja annab neid

õpilasele vastatavalt raviskeemile.
9.12. Esmaabiks vajalike vahendite olemasolu eest tööõpetuse klassides ja õpilaskodus
vastutab kooliõde.
9.13. Ravimeid hoitakse tervisetoas asuvas lukustatud kapis.
9.14. Kui õpilane eirab pidevalt kooli kodukorda, käitub kaasõpilasi ja õpetajaid
ohustavalt, tarvitab kaasõpilaste suhtes vägivalda või lõhub kooli ja/või omaniku vara
või suitsetab kooli territooriumil ja/või kasutab sobimatut sõnavara, teavitab direktor
või tema volitatud töötaja sellest politseid, kes olenevalt juhtumist algatab õpilase
mõjutamiseks väärteomenetluse või kriminaalasja.
9.15. Kui õpilane lahkub õppetöö ajal loata kooli territooriumilt, siis kool tema turvalisuse
eest vastutada ei saa, kuid klassijuhataja/rühmakasvataja või sotsiaalpedagoog
teavitab õpilase lahkumisest kohe vanemat. Õpilaskodust omavolilise lahkumise

korral teavitab kasvataja kadunud õpilasest lapsevanemat ja politseid e-kirja teel
aadressil: ida.korrapidaja@list.politsei.ee
9.16. Koolis on õpilasel keelatud omada järgmisi aineid: alkohol, tubakatooted,
e-sigaretid, mokatubakas, narkootilised ained, energiajoogid.
9.17. Õpilasel on keelatud võimalike ohuallikate: terariistad, pürotehnilised vahendid,
tulirelvad ja teiste inimeste elu või tervist ohustavad esemete kooli toomine.
9.18. Kooli töötaja, kes avastab õpilasel keelatud eseme, kutsub kohale sotsiaalpedagoogi
või mõne teise tugimeeskonna liikme.
9.19. Tugimeeskonna liige eraldab õpilase koos keelatud esemega õpikeskkonnast ja
üldkasutatavatest

ruumidest

ning

tegutseb

edasi

vastavalt

mõjutusmeetme

rakendamisest teavitamise korrale, teavitades vanemat ja kaasates vajadusel politsei.
9.20. Põhjendatud kahtluse korral, et õpilase valduses on p 9.16, 9.17 kohaselt keelatud
esemed või ained, on kooli töötajal õigus nende olemasolu kontrollida, sh õpilase
riietusest, koolikotist ja tema valduses olevast kapist ning need hoiule võtta.
9.21. Õpilase kontrollimise ja eseme hoiule võtmise kohta koostab eseme äravõtja
protokolli (Lisa 1).
9.22. Hoiule võetud esemed hoitakse direktori kabinetis, öörahu segavad asjad
paigutatakse öövalve kasutuses olevasse lukustatud kappi ja tagastatakse õpilasele
hommikul.
9.23. Hoiule võetud esemed tagastatakse õpilasele või vanemale õppepäeva lõpus allkirja
vastu.
9.24. Narkojoobe kahtluse või narkootiliste ainete ning p 9.17 sätestatud ainete ja esemete
tuvastamise korral teavitab kool kohe lapsevanemat ja politseid ning annab need
lähtuvalt esemest politseile või vanemale üle.
9.25. Kooli hoiule võetud esemeid on keelatud omaniku loata kasutada ning need
hoiustatakse viisil, mis ei põhjusta eseme kahjustamist ( Lisa 2).
9.26. Kui kooli territooriumil viibivad alkoholi- või narkojoobes või suitsetavad isikud,
tuleb sellest kohe teavitada kooli juhtkonda, kes teavitab korrarikkujatest
politseiametnikke, kes rakendavad vastavad meetmed vastavalt Politseiseadusele ja
Tubakaseadusele.

Lisa 1
IKT-VAHENDITE KASUTAMISE KORD
1. Õpilasel on õigus kooli kaasa võtta IKT-vahendeid (nutitelefon, süle- ja tahvelarvuti,
elektroonilised mängud jms).
2. Õpilane vastutab ise oma IKT-vahendite säilimise ja kasutamise eest.
3. Kool ei vastuta õpilaste isiklike IKT-vahendite säilimise eest, v.a juhul, kui need on
käesoleva korra rikkumise tõttu hoiule võetud.
4. Õpilasel on õigus kasutada IKT-vahendeid selleks lubatud ajal, järgides kooli- ja
õpilaskodu kodukorda. IKT-vahendite kasutamine ei tohi häirida teisi õpilasi ega kooli
töötajaid.
5. IKT-vahendite kasutamine õppetöö ajal on lubatud kokkuleppel õpetajaga.
6. IKT-vahendite kasutamine ei ole lubatud õpilaskodus öörahu ajal.
7. IKT-vahendite

kasutamise

reeglite

rikkumise

korral

rakendatakse

järgmisi

mõjutusmeetmeid:
7.1.Kooli töötaja suuline märkus reeglite rikkumise kohta.
7.2.Käesoleva korra korduval rikkumisel on õpilasel kohustus anda IKT-vahend kooli
töötaja nõudmisel hoiule.
7.2.1. IKT-vahendi hoiule võtmise kohta koostatakse akt ( Lisa 2);
7.2.2. hoiule võetud esemeid hoitakse reeglina sotsiaalpedagoogi või direktori
ruumis, õhtusel ajal kasvataja ruumis;
7.2.3. hoiule võetus esemed tagastatakse õpilasele koolipäeva lõpus või
kasvatajaga kokku lepitud ajal.
7.3.Kui õpilane keeldub kooli töötaja korralduse täitmisest ega anna oma IKTvahendeid hoiule, pöördub kooli töötaja (sotsiaalpedagoog) viivitamatult
lapsevanema poole, kes on kohustatud esimesel võimalusel tulema kooli probleemi
lahendama.

Lisa 2
ÕPILASELT KONTROLLI KÄIGUS HOIULE VÕETUD ESEMETE AKT
Kontrollija/eseme äravõtja: _____________________________________________________
Kontrolli juures viibinud isik: ___________________________________________________
Õpilane, keda kontrolliti või kellelt ese ära võeti: ___________________________________
nimi, klass
Kontrollimise/hoiule võtmise aeg ja koht: _________________________________________
koht, kuupäev, kellaaeg
Sündmuse kirjeldus: __________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Hoiule võetud eseme kirjeldus: __________________________________________________
___________________________________________________________________________
Õpilast teavitati eelnevalt kontrollimise põhjusest ja talle tehti ettepanek võimaldada
vabatahtlikult kontrolli teostamist või loovutada ese või aine vabatahtlikult
Jah
________________________________

Ei
__________________________________

õpetaja allkiri

õpilase allkiri

Õpilane on hoiule võetud eseme(d) tagasi saanud ning ei oma pretensioone
_____________________________________________________________________
õpilase nimi, allkiri, kuupäev, kellaaeg
Kooli kodukorra punktid 9.22, 9.23. Isikut ohustavad või korduvate kooli hoiule võetud
esemed tagastatakse õpilase vanemale
___________________________________________________________________________
lapsevanema nimi, allkiri, kuupäev ja kellaaeg

