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Kehtestatud Värska Gümnaasiumi direktori 31.08.2015 käskkirjaga nr 1-1/12 
 

VÄRSKA GÜMNAASIUMI KODUKORD 
 

Kooli kodukorra kehtestab kooli direktor põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (edaspidi PGS) § 
68 lg 1 alusel. Kooli kodukord on kooskõlastatud kooli hoolekogu ja õpilasesindusega 
põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 68 lg 2 alusel. Kooli kodukord on avalik dokument, millega 
saab tutvuda kooli veebilehel www.hot.ee/verskakool ja kooli raamatukogus (PGS § 69 lg 1) 

1. Üldsätted  

1.1   Käesolev kodukord reguleerib tööd koolis ja sätestab koostööks vajalikud õigused ja 
kohustused õpilastele ja kooli personalile. Personali tööd reguleerivad ka ametijuhendid, 
töölepingud ning  koolielu normeerivad dokumendid. 

1.2  Värska Gümnaasiumi kooli töötajad ja õpilased on kohustatud järgima  Eesti Vabariigi 
seadusi ja  kooli kodukorra reegleid. Kodukorrast kinnipidamine tagab koolis töörahu, õpilaste 
ja töötajate turvalisuse ja kooli vara kaitstuse. 

1.3   Värska Gümnaasiumi kodukorda tutvustavad iga õppeaasta algul klassijuhatajad 
õpilastele klassijuhatajatunnis ning vanemad  saavad tutvuda kodukorraga Värska 
Gümnaasiumi kodulehel https://varskakool.ee/. 

1.4   Kooli kodukord on õpilastele ja koolitöötajatele (pedagoogid ja teised töötajad) 
täitmiseks kohustuslik.  

1.5   Kodukorra täitmine ning üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide järgimine koolis on 
õpilase käitumise hinde aluseks. Nõuded õpilase käitumisele esitatakse kooli kodukorras 
põhikooli riikliku õppekava (edaspidi PRÕK) § 19 lg 5 ja gümnaasiumi õppekava (edaspidi 
GRÕK) §15 lg 4 alusel. 

1.6   Õpilase suhtes, kes ei käitu kooli kodukorra kohaselt, rakendatakse tugi- ja 
mõjutusmeetmeid põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses § 58 sätestatud tingimustel ja korras.  

1.7   Lähtuvalt erinevatest koolielu reguleerivatest õigusaktidest sätestatakse kooli 
kodukorras järgmised korrad: 

· 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); 

· Õpilase koolist väljaarvamise kord (PGS § 28 ); 
· Õpilase ja statsionaarses õppes õppiva õpilase vanema teavitamine õpilasele kohaldavast 

osast kooli päevakavas (PGS § 55 lg 4); 
· Õpilase ja tema seadusliku esindaja teavitamise kord hindamise korraldusest koolis ning 

õpilastele pandud hinnetest ja antud hinnangutest (PGS § 29 lg 4); 
· Temperatuuri mõju õppetegevuse korraldamisele (sotsiaalministri määrus nr 36 

27.03.2001 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“ §9); 
· Õpikute, töövihikute, tööraamatute ja töölehtede kasutamise ning õpikute koolile 

tagastamise tingimused ja kord (PGS § 20 lg 2); 
· Kooli hoiule antud esemete hoidmise ja nende tagastamise kord (PGS § 58 lg 5); 
· Õppest puudumisest teavitamise kord (PGS §35 lg 3); 

https://varskakool.ee/
https://varskakool.ee/


2 
 

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

· Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamisest teavitamise kord (PGS § 58 lg 9); 
· Õpilaste tunnustamise kord (PGS § 57); 
· Õpilaspileti väljastamise kord ( PGS § 59). 
· Käitumise hindamise korraldus PRÕK § 19 lg3, 5 

2. Õppetöö korraldus ja päevakava 
2.1 Värska Gümnaasiumis on üldjuhul 5-päevane töönädal. Koolimaja peauks avatakse 7.30 

ja suletakse 19.00.  

Õppeaastas on 175 õppepäeva ehk 35 õppenädalat. Õppeaasta jaguneb põhikoolis neljaks 
õppeveerandiks. Gümnaasiumiastmes toimib 35 õppetunniste kursuste arvestuses. 
Koolivaheajad kehtestatakse igal õppeaastal Haridusministeeriumi poolt. 
Kooli päevakava on õppepäeva vältel koolikohustuse täitmiseks koolis õpiülesannetega 
seotud tegevuste, pikapäevarühmas korraldatavate tegevuste, huvialaringide ja 
treeningtundide toimumisjärjestust ning nende ajalist kestust kajastav loetelu.  

2.2   Tunniplaan on päevakava osa ja koostatakse lähtuvalt riiklikes õppekavades sätestatud 
õpilase nädalakoormusest, riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekavast, õppeainete 
raskusest ning eeldatavatest õpitulemustest.  

2.3   Õpilane on kohustatud osalema õppetöös vastavalt konkreetse õpilase jaoks kooli poolt 
ettenähtud   tunniplaanile ja õppekorraldusele.  

2.4   Värska Gümnaasiumis on õppe- ja kasvatuskorralduse põhivormiks õppetund. 
Õppetunnid algavad koolis kell 8.30. Õppetunni algust ja lõppu teatatakse elektroonilise 
koolikellaga. Õppetundide pikkus on 45 minutit ja need vahelduvad 10 minutiliste 
vahetundidega. Söögivahetundide pikkuseks on 20 minutit ja need toimuvad pärast 3. ja 4. 
tundi; oode pärast 6. tundi. 

Päevakava ja tunniplaani kinnitab direktor.  

2.5   Koolitöö võidakse katkestada gripi, mõne muu nakkusepideemia või külma tõttu kooli 
direktori poolt tervishoiu talitluse ettekirjutuse alusel.  

2.6   Õppetööd takistavate avariiolukordade korral annab kooli direktor või teda asendav isik 
korraldused. 

2.7   Tunnivälisel ajal toimuvad kooliüritused ja huvitöö õpetaja juhendamisel. Õpilase 
päevakava ja tunniplaan ning muudatused nendes tehakse õpilasele ja vanemale teatavaks 
kooli kodulehe  www.hot.ee/verskakool kaudu.  
 

3. Õpilaste ning kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest 
teavitamise ning nende juhtumite lahendamise kord  

3.1   Õpilaste ning kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest 
peab teavitama aineõpetajat - klassijuhatajat - õppealajuhatajat - koolidirektorit.  

3.2   Koolidirektoril on õigus nõuda oma kooli töötajalt, kes oli rikkumise tunnistajaks, 
kirjalikku seletust rikkumise kohta ja kooli töötaja on kohustatud andma seletuse. Seletust ei 
nõuta, kui rikkumine on tõendatud muude tõenditega. Seletuse andmisest keeldumise, samuti 
seletuses teadvalt valeandmete esitamise eest võib kooli töötajale määrata 
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distsiplinaarkaristuse. Seletuse andmisest keeldumise eest ei saa distsiplinaarkaristust 
määrata töötajale, kes oli selle õpilase, kelle teo kohta talt seletust nõuti, lähedane sugulane 
(vanem, vend, õde). Seletuskirja kantakse vähemalt alljärgnev: rikkumise toimepanemise aeg 
ja kirjeldus; seletuskirja koostamise kuupäeva; seletuskirja kirjutaja nimi ja allkiri.  

3.3   Süüteo toime pannud õpilasel alandatakse käitumishinnet.  

3.4   Koolidirektor võib kooli nimel pöörduda politseisse, alaealiste komisjoni või kohtusse ühe 
nädala jooksul, arvates päevast, mis järgnes päevale, mil ta sai teada või oleks pidanud teada 
saama süüteost.  

3.5   Kui koolidirektor leiab, et isikut, kes pani toime rikkumise, ei saa mõjutada pedagoogilise 
vestluse kaudu, teeb ta vastava esildise ning saadab selle alaealise elukohajärgsele alaealiste 
komisjonile koos taotlusega kohaldada alaealise mõjutusvahendite seaduses ettenähtud 
mõjutusvahendeid. Enne alaealiste komisjoni pöördumist tuleb õpilasele ja tema seaduslikule 
esindajale selgitada rikkumise olemust ja alust.  

3.6   Kui koolidirektor pedagoogilise vestluse tulemusena jõuab järeldusele, et õpilane on oma 
rikkumisest aru saanud või oma käitumist vastavalt sellele arusaamale muutnud, siis võib 
alaealiste komisjoni jätta esildis tegemata.  

3.7   Kui kooli territooriumil viibivad alkoholi- või narkojoobes või suitsetavad isikud, siis 
tuleb  pöörduda koheselt klassijuhataja, õppealajuhataja või direktori poole, kes rakendavad 
vastavad meetmed ning vajadusel pöörduvad politseiesindaja poole. 

  
4. Õpilase koolist väljaarvamise tingimused ja kord  

4.1   Õpilase koolist väljaarvamise otsuse teeb direktor, arvestades PGS § 28 sätestatut. 

4.2   Koolikohustuslikus eas põhiharidust omandavat õpilast ei ole lubatud koolist välja 
arvata.  

4.3   Koolikohustusliku ea ületanud põhiharidust omandav õpilane arvatakse koolist välja, kui 
ta:  

• oma käitumisega ohustab teiste õpilaste turvalisust koolis;  

• mõjuva põhjuseta ei osale õppetöös vastavalt ettenähtud päevakavale;  

• kahe järjestikuse õppeveerandi jooksul on jäänud välja panemata enam kui 
pooled veerandihinnetest.  

4.4   Gümnaasiumiastme õpilane arvatakse koolist välja juhul, kui talle on ühe õppeaasta 
jooksul pandud kolmes või enamas õppeaines üle poolte kursusehinnetena välja “nõrgad” 
või “puudulikud” või õpilast ei ole võimalik pärast täiendavat õppetööd järgmisse klassi üle 
viia.  

4.5  12. klassi õpilast õppe- ja eksamiperioodil koolist välja ei arvata.  
 
5.      Õpilase ja tema seadusliku esindaja teavitamise kord hindamise korraldusest koolis 
ning õpilastele pandud hinnetest ja antud hinnangutest  

5.1   Kooli õppekavaga sätestatud hindamise korraldus on avalikustatud Värska 
Gümnaasiumi kodulehel www.hot.ee/verskakool. 

http://www.hot.ee/verskakool
http://www.hot.ee/verskakool
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5.2  Veerandi või kursuse algul teeb aineõpetaja õpilastele teatavaks vastava õppeaine 
nõutavad teadmised ja oskused, nende hindamise aja ja vormi ning hindamise kriteeriumid. 
Õpetaja lähtub õpilaste teavitamisel töökavast, mille ta on koostanud kooli õppekava üldosa 
ja ainekava alusel kõikidele klassidele, kus ta õpetab ning milles on täpsustatud kooli 
ainekavas esitatut, arvestades konkreetseid õpilasi, kasutatavat õppekirjandust ja -materjale 
ning õpetajate vahelist koostööd. Kooli õppekavade üldosaga ja ainekavadega saab tutvuda 
kooli kodulehel www.hot.ee/verskakool.  

5.3   Klassijuhataja teeb õppeaasta algul õpilastele teatavaks õpilaste käitumise ja hoolsuse 
hindamise põhimõtted ja kriteeriumid põhikoolis ning käitumise põhimõtted ja kriteeriumid 
gümnaasiumis. Õpilase käitumise hindamise aluseks on kooli kodukorra täitmine (sh 
hilinemised ja puudumised) ning üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide järgimine 
koolis (sh töörahu hoidmine tunnis) ja väljaspool kooli. 
Hoolsuse hindamise aluseks on õpilaste suhtumine õppeülesannetesse: kohusetundlikkus, 
töökus ja järjekindlus õppeülesannete täitmisel. 
Põhikooliõpilase käitumist ja hoolsust hinnatakse igal õppeveerandil järgmise hindamisskaala 
alusel: „eeskujulik“, „hea“, „rahuldav“, „mitterahuldav“. 
Käitumist ja hoolsust hinnatakse hinnetega "eeskujulik", "hea", "rahuldav" ja 
"mitterahuldav".  
 
Käitumise hindamine: 
Käitumise hindamise aluseks on kooli kodukorra täitmine ning üldtunnustatud käitumis- ja 
kõlblusnormide järgimine koolis. 

Hindega "eeskujulik" hinnatakse õpilast, kellele üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide 
järgimine on harjumuspärane igas olukorras, kes täidab kooli kodukorra nõudeid 
eeskujulikult ja järjepidevalt. 
Hindega "hea" hinnatakse õpilast, kes järgib üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme ning 
täidab kooli kodukorra nõudeid. 
Hindega "rahuldav" hinnatakse õpilast, kes üldiselt järgib üldtunnustatud käitumis- ja 
kõlblusnorme ning täidab kooli kodukorra nõudeid, kuid kellel on esinenud eksimusi. 
Hindega "mitterahuldav" hinnatakse õpilast, kes ei täida kooli kodukorra nõudeid, ei allu 
õpetajate nõudmistele ega järgi üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme. 
Õpilase käitumise võib hinnata "mitterahuldavaks" ka üksiku õigusvastase teo või 
ebakõlbelise käitumise eest. 
 
Hoolsuse hindamine:  

Hoolsuse hindamise aluseks on õpilase suhtumine õppeülesannetesse: kohusetundlikkus, 
töökus ja järjekindlus õppeülesannete täitmisel. 

Hindega "eeskujulik" hinnatakse õpilast, kes suhtub õppeülesannetesse alati 
kohusetundlikult, õpib kõiki õppeaineid võimetekohaselt, on õppeülesannete täitmisel 
töökas ja järjekindel, ilmutab omaalgatust ja viib alustatud tööd lõpuni. 
Hindega "hea" hinnatakse õpilast, kes suhtub õppeülesannetesse kohusetundlikult, on 
töökas ja järjekindel ning õpib võimetekohaselt. 
Hindega "rahuldav" hinnatakse õpilast, kes üldiselt täidab oma õppeülesandeid, kuid ei ole 
piisavalt töökas ja järjekindel ega õpi oma tegelike võimete kohaselt. 
Hindega "mitterahuldav" hinnatakse õpilast, kes ei õpi võimete kohaselt, suhtub 
õppeülesannetesse lohakalt ja vastutustundetult. 
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Jooksvat tagasisidet õpilase käitumise kohta antakse eKooli vahendusel. Kokkuvõttev 
hinnang õpilase käitumise ja hoolsuse kohta antakse põhikooli osas õpilasele ja tema 
vanemale kirjalikku tagasisidet neli korda õppeaastas (iga veerandi lõpus) eKooli ja 
paberkandjal tunnistuse kaudu.  

5.4   Õpilast ja tema seaduslikku esindajat teavitab kool veerandi või kursuse jooksul saadud 
hinnetest eKooli vahendusel.  

5.5   Kõiki kooli õpilasi põhikooli astmes ja nende seaduslikke esindajaid teavitab kool 
kokkuvõtvatest veerandi- ja aastahinnetest ning käitumise- ja hoolsuse hinnetest 
klassitunnistuse kaudu, mille kool saadab õpilasega koju veerandite ja õppeaasta lõpus. 

5.6   Õpilasel on õigus saada klassi- või aineõpetajalt teavet oma hinnete kohta.  

5.7   Õpilase seaduslikul esindajal on õigus saada täiendavat teavet hindamise korralduse 
kohta kooli kodulehelt www.hot.ee/verskakool  ja vastavalt avaliku teabe seadusele.  

5.8   Hinnatava töö sooritamise ajal puudumise või selle ebaõnnestumisega seotud 
küsimustes, aga ka järelevastamise või järeltööde sooritamise korraga seotud küsimustes, 
saab teavet hindamise korraldusest, mis on avalikustatud kooli veebilehel ja/või vastava aine 
õpetajalt.  

5.9   Õpilase või tema seadusliku esindaja poolt kümne tööpäeva jooksul hinde teada 
saamisest tõstatatud õpilase hindamisega seotud vaidlusküsimuses teeb kooli direktor 
vastava põhjendatud taotluse esitamisel otsuse Haldusmenetluse  seaduses sätestatud 
tähtaja jooksul ning teavitab sellest taotluse esitajat viie tööpäeva jooksul otsuse vastuvõtmise 
päevast arvates.  

5.10   Kooli kodukorra täitmine on seotud õpilase käitumise hindamisega klassijuhataja 
poolt. Käitumishindega "eeskujulik", "hea" või "rahuldav" hinnatakse õpilast, kes täidab kooli 
kodukorra nõudeid. Käitumishindega «mitterahuldav» hinnatakse õpilast, kes ei täida kooli 
kodukorras õpilasele suunatud nõudeid.  
 
6.      Temperatuuri mõju õppetegevuse korraldamisele 

6.1   Kui õpperuumi õhutemperatuur on vähem kui 19°C, siis jäävad õppetunnid selles 
õpperuumis ära. Õppetunnid jäetakse ära võimlas, kui õhutemperatuur võimlas on vähem kui 
18°C.  

6.2   Kui tegelikult toimiva välisõhu temperatuur on kokkuvõttes koolipäeva hommikul kell 
06.00 temperatuuri (http://www.emhi.ee andmetel) ja tuule-külma indeksi tabelit 
(Tervisekaitseinspektsiooni veebilehe tabelit http://www.tervisekaitse.ee/?mid=1000) 
arvestades miinus 20°C ja külmem, siis jääb õppetöö ära 1. – 6. klassi õpilastel, miinus 25°C ja 
külmema tegelikult toimiva temperatuuri juures jääb õppetöö ära ka 7. – 9. klassi õpilastel. 
Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud põhikooli õpilastele korraldatakse 
kojusaatmise võimaluseni erinevaid tegevusi.  

6.3   Kehalise kasvatuse tunnid võivad toimuda 1. – 6. klassi õpilastele õues, kui tegelikult 
toimiva välisõhu temperatuur (reaalne temperatuur http://www.emhi.ee andmetel kooli 
asukohas ja tuule-külma indeks http://www.tervisekaitse.ee/?mid=1000 tabeli andmetel) on 
miinus 10°C või madalam ja 7. – 12. klassi õpilastel, kui tegelikult toimiva välisõhu 
temperatuur on miinus 15°C või madalam. Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues 
mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.  
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7.     Õpikute, tööraamatute, töövihikute  kasutamine ning õpikute koolile tagastamine  

7.1   Õpikute, tööraamatute, töövihikute ja töölehtede tasuta kasutamisse andmisel lähtub 
kool Võlaõigusseaduses  § 389 - § 395 sätestatust, arvestades Põhikooli- ja 
gümnaasiumiseaduses § 41 Lg4  sätestatut ja haridus- ja teadusministri 18. märts 2011 nr 
7  Kooliraamatukogude töökorralduse alused sätestatud erisusi. 

7.2   Õpilane või tema vanem ja koolitöötaja peab kandma  tasuta kasutamiseks antud 
õpikute, tööraamatute, töövihikute ja töölehtede säilitamiseks vajalikud kulud. Õpilasel ja 
koolitöötajal on õigus võtta ära õpikute tagastamisel enda poolt õpikutele tehtud parendused, 
kui see on õpikut kahjustamata võimalik.   

7.3   Õpilane ja koolitöötaja ei vastuta kasutusse antud õpikute, tööraamatute, töövihikute ja 
töölehtede otstarbelisest kasutamisest tingitud muutumise või halvenemise eest.  

7.4   Õpilane ja koolitöötaja peab tema kasutusse antud õpikud kasutustähtaja lõppemisel 
tagastama. Kooli raamatukogu võib õppevahendi tagastamist nõuda ka varem, kui on 
möödunud aeg, mille jooksul õpilane ja koolitöötaja oleks saanud kasutuseesmärgi saavutada. 

7.5   Õpikute tagastamine kasutustähtaja lõpul toimub raamatukogu poolt määratud tähtaja 
jooksul, mis on sätestatud raamatukogu kasutuseeskirjas. 

7.6   Raamatukogu võib õpiku tagasi nõuda, kui: 
1) ta vajab õpikut ettenägematute asjaolude tõttu; 
2) õpilane või kooltöötaja annab õpiku kasutamise õigustamatult üle kolmandale isikule või 
kui õppevahend on tõsiselt ohustatud õpilase või koolitöötaja kohustuste rikkumise tõttu; 

7.7   Kui õpikud laenutati individuaalselt õpilasele, siis vastutab õpikute tagastamise eest 
õpilane. Kui õpikud anti ainekomplektina aineõpetajale või klassikomplektina klassijuhatajale, 
siis vastutab õpikute raamatukogule tagastamise eest vastavalt see, kellele õpikud väljastati 
kas aineõpetaja või klassijuhataja. Aineõpetaja või klassiõpetaja võib õppevahendid edastada 
õpilasele, kellele lähevad üle ka käesolevas korras sätestatud nõuded õppevahendite 
kasutamise kohta.  

7.8   Õppe- või ainekabinetti koolitöötajale antud õpikud tagastatakse raamatukoguhoidjale 
või pikendatakse nende laenutust iga õppeaasta lõpus. 

7.9   Õpilase tekitatud ainelise kahju hüvitab vastavalt  õpilane või tema vanem vastavalt 
raamatukogu kasutamiseeskirjas ette nähtud hüvituskorrale. Koolitöötaja tekitatud ainelise 
kahju hüvitab koolitöötaja vastavalt raamatukogu kasutamiseeskirjas ette nähtud 
hüvituskorrale.  

7.10   Raamatukogule tekitatud kahju hüvitamise nõuded tasuta kasutusse antud õpiku 
muutusest või rikkumisest tuleneva kahju hüvitamiseks aeguvad kuue kuu jooksul õpiku 
tagastamisest. Õpilase või koolitöötaja nõuded kulude hüvitamiseks või parenduse 
äravõtmiseks aeguvad kuue kuu jooksul õpiku tagastamisest. 
 
8.      Õpilaste õigused 

Õpilasel on õigus: 

8.1   koolis tasuta õppida, olla õpetatud riikliku õppekavaga ettenähtud ainetes ning kasutada 
heaperemehelikult nii õppetunnis kui ka koduülesannete täitmiseks kooli ruumides koolile 
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kuuluvaid õppevahendeid, arvuteid, kirjandust; osaleda kooli huvi-ja aineringides ning 
kasutada huvitegevuses kooli ruume, rajatisi õppe-, spordi- ja tehnilisi vahendeid koostöös 
juhendajaga. Spordivõistlustel, aineolümpiaadidel ja konkurssidel osalejate nimekirja koostab 
aineõpetaja ning kooskõlastab õppealajuhatajaga ja informeerib teisi aineõpetajaid kirjalikult 
pannes vastavasisulise teate õpetajate toa infostendile ning saadab nimekirja kooli 
sekretärile.  

8.2   turvalisele koolikeskkonnale, olla kaitstud vaimse ja füüsilise vägivalla eest; 

8.3  saada kooli juhtkonnalt ja õpetajatelt teavet koolikorralduse ja õpilase õiguste kohta; 

8.4   saada õpetajatelt ja klassijuhtajalt teavet hindamise korra ja hinnete kohta, olla kursis 
õpetaja hindamisjuhendiga ja teada kontrolltööde aegu; 

8.5   õppida individuaalse õppekava järgi haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud 
korras ja koolis vastuvõetud korra alusel; 

8.6   laenutada kooli raamatukogu kirjandust, vabade tundide ajal lugeda ja õppida kooli 
raamatukogus ja töötada arvutiklassis, kui seal ei toimu õppetööd; 

8.7   kasutada õppepäevadel einestamiseks kooli sööklat; 

8.8   osaleda kõigil koolis toimuvatel oma vanuseastme üritustel; 

8.9   gümnaasiumiastmes olla valitud kooli hoolekogusse ja õpilasesinduse esindajana osa 
võtta kooli hoolekogu koosolekutest; 

8.10   pöörduda oma õiguste kaitseks kooli õpilasesinduse, kooli direktori, hoolekogu, 
lastekaitseorganisatsioonide, maavanema või haridusministeeriumi poole; 

8.11   õppenõukogu otsustega mittenõustumise korral pöörduda kooli hoolekogu või 
maakonna haridusameti poole otsuse läbivaatamiseks. 
  
9.      Õpilaste kohustused 

Õpilasel on kohustus: 

9.1   täita koolikohustust põhihariduse omandamiseni või 17aastaseks saamiseni; 

9.2   kõikidel kooli nimekirjas olevatel õpilastel on kohustus osaleda kõigis õppekavaga ja 
tunniplaanis ettenähtud tundides ning suhtuda õppetöösse kohusetundlikult; 

9.3   kooskõlastada planeeritud puudumised (koolitused, võistlused, reisid jms) klassijuhataja 
ja aineõpetajaga; 

9.4   toimida ja käituda üldtunnustatud käitumisreegleid, ohutusnõudeid ja eeskirju 
arvestades ning täita Värska valla avaliku korra eeskirja. 
 
10.      Õpilaste tulek kooli ja koolist lahkumine 

10.1   Õpilane paigutab oma üleriided, välisjalatsid ja soovi korral kehalise kasvatuse riided 
riidehoidu. Riietehoidu ei jäeta raha, dokumente, võtmeid, mobiiltelefone ega väärtasju. 
Õpilaste kadunud asjade eest kool materiaalselt ei vastuta. 

10.2   Õpilane tervitab kõiki kooli töötajaid ja koolis viibivaid võõraid; on distsiplineeritud; 
suhtub lugupidavalt ja heatahtlikult kaasõpilastesse, õpetajatesse ja teistesse 
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koolitöötajatesse; hoiab nooremaid ja arvestab vanematega; ei sega õppimist; hoidub 
igasugusest vägivallast ja teeb endast oleneva selle peatamiseks.  

10.3   Pärast tundide lõppu lahkub õpilane kohe koolimajast. Kooli jäävad õpilased, kes 
osalevad õpiabi, parandusõppe, huviringide või pikapäevarühma töös. Vanemate klasside 
(alates 7. kl, kes pole pikapäevarühmas) õpilased, koolibussi ootajad, võivad viibida aineklassis 
õpetaja juhendamisel, olla koolimaja fuajees või raamatukogus. 

10.4   Bussijaamas olles täidab õpilane turvalisusenõudeid ja ühissõidukis kõiki reisija 
kohustusi. 
 
11.      Õpilase käitumine tunnis 

11.1   Õppetööst osavõtt on kohustuslik igale õpilasele. Tundidest lahkumine ja puudumine on 
lubatud kooskõlastatult aineõpetaja ja klassijuhatajaga. 

11.2   Õpilased peavad omama iga õppeaine tarbeks eraldi nõuetekohaseid vihikuid ning neil 
peavad olema igas tunnis nõutavad isiklikud õppevahendid. Koduste ülesannete täitmata 
jätmisest peab õpilane teatama enne tunni algust, selgitades mittetäitmise põhjuse, kui 
õpetaja aktsepteerib põhjendusi, kohustub õpilane täitma ülesanded õpetaja poolt määratud 
uueks tähtajaks. 

11.3   Õpilase ülesanne on õppimine. Tahtlikult tundi häiriv õpilane kutsutakse korrale.  

11.4   Tunnist väljasaatmine on erandlik juhus, millele peab järgnema probleemi arutelu. 
Tunnist väljasaatmise korral saadab aineõpetaja õpilase tunnirahuklassi, kus õpilase võtab 
vastu tunnirahuklassi õpetaja. Tunnirahuklassis täidab õpilane iseseisvalt tunnist välja saatnud 
õpetaja kaasaantud õpiülesandeid, õpetajal pole kohustust teda abistada. Tunnirahuklassi 
saatmisele järgneb probleemi arutelu direktori või õppealajuhatajaga. Juhtumi lõplik 
lahendamine toimub klassijuhataja, õpilase, aineõpetaja ja vajadusel vanema, 
sotsiaalpedagoogi ning direktsiooni esindaja osavõtul. 
Tunnirahuklassi saatmise, seal viibimise ja muu tunnirahu klassiga seonduv täpne korraldus 
kinnitatakse direktori käskkirjaga. 

11.5   Õpilane vastutab ainekabinettides tema kasutada antud õppetarvete ning mööbli 
puhtuse ja korrasoleku eest. Õpilane ei võta/ei kasuta loata õpetaja õppematerjale, 
kaasõpilaste õppevahendeid ega nende isiklikke asju. 

11.6   Õppetööks mittevajalike esemete (mobiiltelefon, pleier, sülearvuti, MP3 jm klassiruumi 
korra eeskirjades loetletud esemed) kasutamine õppetunnis ei ole lubatud. Mobiiltelefon 
peab olema tunni ajal hääletuks lülitatuna ja audiovahendid väljalülitatuna koolikotis. Õpetajal 
on õigus õppetööd häirivad asjad õpilaselt hoiule võtta ja tagastada need alles pärast tundi 
või ürituse lõppu. Õpetajal on õigus vajadusel hoiule võetud esemed anda klassijuhataja kätte, 
kes tagastab need õpilasele õppepäeva lõpus või tagastab need lapsevanemale. 
Potentsiaalselt ohtlikud esemed tagastatakse õpilase vanematele. 

11.7   Tunnis on keelatud süüa, juua ja närida närimiskummi.  

11.8   Kehalise kasvatuse tundides kannab õpilane spordiriietust ja sise- või välistundideks 
vajalikke spordijalanõusid. Kehalise kasvatus tunnis füüsilisest tegevusest vabastatud õpilased 
viibivad tunniks ettenähtud ruumis või täidavad kehalise kasvatuse õpetaja poolt antud 
ülesandeid. 
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11.9   Turvalisuse huvides on kehalise kasvatuse tunnis keelatud kanda rippuvaid ja 
väljaulatuvaid ehteid ja esemeid. 

11.10   Pikapäevarühmade õpilased viibivad neile ettenähtud ruumides või koos õpetajaga 
õues. Keelatud on veel toimuvate tundide segamine (jooksmine koridoris, lärmamine vms). 
 
12.      Õpilase käitumine vahetunnis 

12.1   Vahetundidel liiguvad õpilased koolimajas rahulikult ja vaikselt, keelatud on tõuklemine, 
karjumine, prügi maha viskamine, aknalaual ja trepikäsipuul istumine. 

12.2   Treppidel liikudes on kohustuslik turvalisuse tagamiseks hoiduda paremat kätt, mitte 
trügida, tormata ega tõugelda. 

12.3   Muusika kuulamine mobiiltelefoni, pleieri või muu elektroonilise seadmega on lubatud 
vaid kõrvaklappe kasutades, et mitte häirida kaasõpilasi ja kooli personali. 

12.4   Vahetundidel õues viibimine on soovitatav (vahetades jalanõud). 
 
13.       Õpilaste käitumine sööklas 

13.1   Söömine toimub selleks määratud vahetundidel. I - IX klasside õpilased lähevad 
söögivahetunnil sööklasse aineõpetaja saatel, pesevad ja kuivatavad käed, istuvad oma 
kohale. Koolikott jäetakse klassi, riideruumi või pingile koridoris. 

13.2   Sööklas tuleb õpilastel säilitada korda, puhtust ja vaikust ning pidada kinni 
lauakommetest. Söögisaalist toitu välja viia ei tohi. 

13.3   Pärast söömist korrastab õpilane oma koha, paneb tooli laua alla  ja viib kasutatud 
nõud selleks ettenähtud kohale. 
 
14.      Tunnivälised üritused 

14.1   Tunnivälised üritused on eelnevalt kooskõlastatud kooli juhtkonnaga. Nende toimumise 
aja, nimekirja ja marsruudi kinnitab direktor.  

14.2   Üritustel (matkadel, reisidel, ühiskülastustel, ekskursioonidel, võistlustel jne) viibides 
täidab õpilane täpselt õpetajate ja teiste juhendavate täiskasvanute korraldusi, liikluseeskirju 
ja transpordi kasutamise reegleid; looduses viibides käitub loodushoidlikult; inimestega 
suheldes viisakalt, kaaskodanikke arvestades. 

14.3   Üldkogunemised õpilastele toimuvad üldjuhul direktsiooniga kooskõlastatult. 
Kogunemistele tulevad õpilased koos aineõpetaja või klassijuhatajaga rahulikult ja trügimata 
ning on seal viisakad ja tähelepanelikud kuulajad. Esinejaid oma jutu, märkuste või kohalt 
liikumisega segada ei tohi. Esinemise ajal saali sisenemine ning väljumine on häiriv ja 
lubamatu. 

14.4   Õpilane tagab liikumisel enda ja kaaslaste ohutuse;  

14.5   Väldib ummikuid, kogunemisi koridorides ja treppidel, tagab läbipääsu käidavates 
kohtades  
           - ei jäta koolikotti laokile; 
           - ei oma ohtlikke esemeid; 
           - ei kanna endale ja teistele ohtlikke ehteid; 
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           - järgib tuleohutuse eeskirju; 
           - järgib liiklusohutuse nõudeid. 

14.6   Tegutsemine häire korral: 
           - tulekahjust antakse märku pika pideva signaaliga; 
           - evakueerumisel jäävad koolikotid klassi. 
           - suletakse aknad ja uksed (mitte lukku);  
           - lahkuvad õpilased koos õpetajaga koolimajast organiseeritult ja suunduvad 
staadionile, kogunedes staadioni koolimaja poolses nurgas. 

14.7   Pommiähvardusest antakse märku korduva lühikese signaaliga. 
Evakueerumisel: 
           - võetakse isiklikud asjad kaasa; 
           - suletakse aknad ja uksed (mitte lukku); 
           - ei puututa tundmatuid esemeid; 
           - lahkuvad õpilased koos õpetajaga koolimajast organiseeritult ja suunduvad määratud 
kohale. 

14.8   Häire puhul vahetunni ajal liiguvad õpilased ja õpetajad väljapääsu suunas ning 
kogunevad staadionil koolimaja poolses nurgas. Kohalolijate arvu teatab klassijuhataja.  

14.9   Kui õpilane kooli territooriumil tarvitab alkohoolset jooki, narkootilist või 
psühhotroopset ainet või on toime pannud karistusseadustikus ettenähtud kuriteo-
koosseisule vastava õigusvastase teo või on toime pannud karistusseadustikus või muus 
seaduses ettenähtud väärteokoosseisule vastava õigusvastase teo või ei täida koolikohustust 
tulenevalt Eesti Vabariigi haridusseaduse paragrahvist 8, siis kool informeerib vastavalt Eesti 
Vabariigi õigusaktides sätestatud korras lapsevanemat, politseid, alaealiste komisjoni või 
esitab avalduse kohtule. 

15.       Riietumine koolis 

15.1   Kooliruumides ei viibita üleriietes, õpilane ei kanna kooli ruumides mütsi, kapuutsi ega 
muid peakatteid.  Kooli ruumides kannab õpilane vahetusjalatseid. Vahetusjalatsiteks ei sobi 
spordijalatsid ja jalanõud, mille tald määrib põrandaid. 

15.2   Õpilase riietus on maitsekas, puhas ja korrektne. Õpilaste riietuse/välimuse stiil lähtub 
sobivusest õppetööks ja kooli kui ametiasutuse nõuetest. Õpilased piirduvad mõõduka ja 
ajakohase meigi ning ehtevalikuga. 

15.3   Kehalise kasvatuse tunnis kannavad õpilased spetsiaalset spordiriietust ja sise- või 
välistundideks vajalikke spordijalanõusid. Kehalise kasvatuse tunni riietus ei ole terve 
koolipäeva riietus. 

15.4.   Eksamile, kooli üritusele tullakse ürituse pidulikkust või tähtsust arvestavas riietuses. 

16.      Õpilaste tunnustamine 
16.1   Õpilast tunnustatakse väga heade õpitulemuste, isikliku ning kollektiivse silmapaistva 
saavutuse ja kooli esindamise eest järgmiselt: 
          - õpetaja suuline kiitus; 
          - õpetaja kirjalik kiitus e-koolis ja/või õpilaspäevikus; 
          - direktori kiitus käskkirjaga, sellest vanemate ning kaasõpilaste teavitamine 
õpilaskogunemistel ja kooli stendil; 
          - premeerimine tänukirja ja/või meenega; 
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          - osalemine preemiareisil ja/või -ekskursioonil; 
          - kiituskirja kätteandmine väga heade õpitulemuste eest õppeaasta lõpu pidulikul 
kogunemisel; 
          - tunnustamine eduka õppimise ning olümpiaadidest, konkurssidest, viktoriinidest, 
võistlustest tubli osavõtu eest; 
          - võimaldada aasta kokkuvõttes väga headele hinnetele õppinud õpilasel täiendada 
enda teadmisi 3-5 päeva iseseisvalt, lähtudes tema enda huvidest ning soovist; 
          - tunnustamine ainekiituskirjaga ning kuld- või hõbemedaliga kooli õppenõukogu poolt 
kehtestatud tingimustel ja korras; 
          - koolipidaja pidulik vastuvõtt. 

7.      Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamine õpilase suhtes PGS-e § 58 

17.1   Eesmärgiga mõjutada õpilasi kooli kodukorra kohaselt käituma ja teistest lugu pidama 
ning ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis, võib õpilase suhtes 
rakendada põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid. 

17.2   Enne tugi- või mõjutusmeetme määramist kuulatakse ära õpilase selgitused ja 
põhjendatakse õpilasele tugi- või mõjutusmeetme valikut. Punkti 17.3 alapunktis 12 
sätestatud mõjutusmeetme rakendamisel võimaldatakse ka vanemal enne mõjutusmeetme 
rakendamist anda arvamus õpilase käitumise ja mõjutusmeetme rakendamise kohta. 

17.3   Õpilase suhtes võib rakendada PGS sätestatud tingimustel ja korras kohaldatavaid 
tugimeetmeid (sealhulgas arenguvestluse läbiviimine, individuaalse õppekava rakendamine, 
õpilase vastuvõtmine pikapäevarühma, kooli juures tegutsevasse huviringi, tugispetsialisti 
teenuse osutamine, õpilase üleviimine käitumisprobleemidega või kasvatusraskustega 
õpilaste klassi) ning üht või mitut järgmist mõjutusmeedet: 
          - õpilase käitumise arutamine vanemaga; 
          - õpilasega tema käitumise arutamine direktori või õppealajuhataja juures; 
          - õpilasele tugiisiku määramine; 
          - kirjalik noomitus; 
          - esemete, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, kooli 
hoiule võtmine; 
          - õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada 
tunni lõpuks nõutavad õpitulemused;  
          - konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga saavutada kokkulepe 
edasiseks tegevuseks; 
          - kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine, mida võib kohaldada vaid õpilase või 
piiratud teovõimega õpilase puhul vanema nõusolekul; 
          - pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega 
kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul; 
           - ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja 
väljasõitudest; 
           - ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul 
nõutavad õpitulemused. 

17.4   Punkti 17.3 sätestatud mõjutusmeetmete rakendamise otsustab direktor või tema 
volitatud isik, välja arvatud 17.3 alapunktis 12 sätestatud mõjutusmeetme rakendamise, 
mida otsustab õppenõukogu.  
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17.5   Kooli hoiule antud esemed hoiustatakse ja need tagastatakse kooli kodukorras 
sätestatud korras. 

18.      Lapsevanema õigused ja kohustused 

18.1   Värska Gümnaasiumi teeninduspiirkonnas  elaval lapsevanemal on õigus: 
          - panna laps elukohajärgsesse kooli; 
          - saada teavet nii kooli- kui ka õppekorralduse kohta; 
          - saada teavet koolist oma lapse õppimise ja käitumise kohta; 
          - taotleda oma lapsele tugi- või mõjutusmeetmete rakendamist; 
          - taotleda logopeedi teenust; 
          - taotleda põhiharidust omandavale lapsele koduõpet HTM kehtestatud korras; 
          - taotleda vajaduse korral koolilt ja õpilase elukohajärgselt vallalt koolikohustuse 
täitmise tagamise meetmete rakendamist; 
          - taotleda 1.-6. klassi lapsele pikapäevarühma kohta; 
          - tutvuda õppe- ja kasvatustegevusalaste dokumentidega kooli veebilehel; 
          - pöörduda kooli hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate 
vaidlusküsimuste korral; 
         - avaldada arvamust ja teha ettepanekuid kirjalikult kooli hoolekogule õppe- ja 
koolikorralduslikes küsimustes; 
         - taotleda koolikohustuslikku ikka jõudvale lapsele koolikohustuse täitmise 
edasilükkamist; 
         - osaleda kooli lastevanemate üldkoosolekul; 
         - algatada kooli või klassi lastevanemate üldkoosoleku kokkukutsumist ja/või osaleda 
sellel. 

18.2   Lapsevanemal on kohustus: 
         - esitama Värska Gümnaasiumile oma kontaktandmed ja teavitada nende muutumisest 
(PGS § 11 lg 1, p 2); 
          - luua kodus õppimist soodustavad tingimused; 
          - hoolitseda lapse kooliskäimiseks majandusliku kindlustatuse eest ( aastaajale vastav 
riietus ja jalanõud, vajalikud õppevahendid, spordi ja suusavarustus kehalise kasvatuse 
tundideks ja muu vajalik); 
           - teha koostööd Värska Gümnaasiumiga; 
           - tutvuda koolikorralduslike dokumentidega kooli veebilehel või paberkandjal; 
           - vajadusel kasutada tugi- või mõjutusmeeteid, mida pakub Värska Gümnaasium või 
õpilase elukohajärgne vallavalitsus; 
           - pöörduda Värska Gümnaasiumi ettepanekul nõustamiskomisjoni poole; 
           - tagada oma lapse koolikohustus. 

18.3   Õpilaste õppest puudumisest teavitamine 
          - Vanem on kohustutud teavitama klassijuhatajat, õpilase õppetööst puudumise 
põhjusest hiljemalt esimesel puudumise päeval. Puudumise teavitatakse klassijuhatajat, kas 
eKooli vahendusel, telefonile helistamisega või sõnumiga, kokkuleppel võib kasutada ka teisi 
võimalusi ja sidevahendeid (e-kirja, kirjalikku teadet, jm); 
           - põhjusega puudumise korral esitab õpilane vanema või arstitõendi kolme tööpäeva 
jooksul pärast õppetööle naasmist. 
Põhjusega puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel. Kool hindab, kas õppest 
puudumise põhjuseid saab lugeda mõjuvaks. Õppetundidest puudumise mõjuvad põhjused 
on järgmised: 
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 1.  õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine; 
 2.  läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud, sealhulgas ilmastikutingimused; 
 3.  olulised perekondlikud põhjused; 
 4.  kooli esindamine väljaspool kooli ja muud direktsiooniga kooskõlastatud koolist eemal 
olemised. 
          - Puudumise põhjendamise kahtlusel on klassijuhatajal õigus taotleda vanemalt 
täiendavaid selgitusi. Vajadusel võib klassijuhataja või direktsioon pöörduda õpilase 
elukohajärgse valla- või linnavalitsuse poole, kes korraldab meetmete rakendamise 
puudumise tegelike põhjuste väljaselgitamiseks. 
           - Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud ning koolil ei õnnestu 
puudumise põhjust välja selgitada, teavitab kool hiljemalt järgmisel õppest puudumise 
päeval sellest õpilase elukohajärgset valla- või linnavalitsust. Sellisel juhul on valla- või 
linnavalitsus kohustatud korraldama meetmete rakendamise puudumise põhjuste 
väljaselgitamiseks ja koolikohustuse täitmise tagamiseks. 
            - Kui õpilasel on vajadus koolist lahkuda õppepäeva jooksul, siis teavitab ta sellest 
klassijuhatajat, aineõpetajat või õppealajuhatajat. 
            - Kui õpilane on õppetööst puudunud mõjuva põhjuseta ühe õppeveerandi jooksul 
enam kui 20 protsenti õppetundidest, siis kantakse tema andmed hariduse infosüsteemi 
õpilaste alamregistrisse.  
             - Iga õppeveerandi lõpus tehakse puudumisest eKooli sissekannete alusel kokkuvõte 
ja sellest teavitatakse põhikoolis õppiva õpilase vanemat koolitunnistuse vahendusel, 
gümnaasiumi osas õppiva õpilase vanemat eKooli vahendusel.  

18.4   Vanemate vastutus koolikohustuse täitmise tagamata jätmise eest. (PGS§14)  
             - Vanemat karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut, kui tema koolikohustuslik 
laps on ühe õppeveerandi jooksul põhjendamata puudunud rohkem kui 20 protsendist 
õppetundidest.  

19. Õpilane on kohustatud teavitama koolis viibivast võõrast viivitamatult lähimal asuvale 
koolitöötajale. Võõra viibimisest koolis teavitab koolitöötaja  viivitamatult sellest direktorit 
või kedagi kooli juhtkonnast või kooli sekretäri. 

Värska Gümnaasiumi kodukorra eeskirjad õpilastele 

Lisa 1  

Kooli kodukorra juhtkiri 
Kui Sa astud üle oma koduläve – esindad Sa oma kodu. 
Kui Sa astud üle oma kooli läve – esindad Sa oma kooli. 
Kui Sa astud üle oma valla piiri – esindad Sa oma valda. 
Kui Sa astud üle riigipiiri – esindad Sa oma riiki.  

Värska Gümnaasiumi õpilane on kohustatud järgima kooli kodukorra eeskirja. Kodukorra 
eeskirja täitmine on aluseks käitumise hindamisel. 

1. Õpilane võtab osa kõikidest oma klassi ainetundidest ja õpib kohusetundlikult ning 
järjekindlalt. 

2. Õpilane saabub kooli õigel ajal, ei hiline ainetundidesse. Õpilane lahkub enne õppepäeva 
lõppemist koolimajast vaid õpetaja eriloal. 

3. Õpilane viibib koolimajas vaid õpilastele ettenähtud ruumides. 
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4. Õpilasel on koolis kaasas õppetööks vajalikud vahendid.  

5. Õpilane tervitab esimesena kõiki kooli õpetajaid, koolitöötajaid ja külalisi. Tunni alguses ja 
lõpus ning külalise sisenemisel tõuseb õpilane püsti. 

6. Õpilane peab kinni kokkulepetest ja tähtaegadest ning kannab vastutust oma valikute, 
tegevuste ja kohustuste eest. 

7. Õpilane käitub korrektselt, ei sea ohtu ennast ega teisi ning on alati abivalmis. 

8. Õpilane sööb sööklas või kohvikus järgides lauakombeid. 

9. Õpilane täidab kooli personali ja direktsiooni korraldusi. 

10. Mobiiltelefonid on tundide ja ürituste ajal välja lülitatud või hääletud. 

11. Õpilastel on suitsetamine, alkoholi ja narkootikumide omamine ja tarbimine keelatud. 

12. Õpilane ei kasuta füüsilist, vaimset ega verbaalset vägivalda. 

13. Kooli ja kaasõpilaste vara rikkumine, õpikute või raamatute kaotamine tuleb hüvitada. 

14. Kooli pidulikele üritustele ja aktusele tuleb õpilane pidulikus riietuses. Värska 
Gümnaasiumi õpilane laulab Eesti Vabariigi hümni ja koolilaulu kaasa. 

15. Värska Gümnaasiumi õpilane esindab kõikjal väärikalt ennast ja oma kooli. 


