KINNITATUD
direktori käskkiri 31.08.2014 nr 1-4/14
TARTU HIIE KOOLI ÕPILASKODU KODUKORD
Õpilaskodu sihtgrupiks on kuulmis- ja kõnepuudega tavakäitumisnormi järgi käituvad
õpilased, kes elavad väljaspool Tartut.
Õpilaskodu elukorraldus määratakse Haridus- ja teadusministri määruse 01.09.2010 ja PGS §
39 lg , Tartu Hiie Kooli hoolekogu otsuse, direktori poolt kinnitatud õpilaskodu kodukorra ja
päevakavaga, mis on läbi arutatud ja heaks kiidetud Tartu Hiie Kooli hoolekogus,
õppenõukogus ja õpilasesinduses.
Tartu Hiie Koolis õppival ja kaugel elaval õpilasel on õigus kohale õpilaskodus. Õpilaskodus
saavad õpilased koha riiklikult toetatava õpilaskodu koha taotluse ja lapsevanema avalduse
põhjal üheks õppeaastaks korraga. Õpilaskodus elavate õpilaste nimekirja kinnitab direktor
oma käskkirjaga.
Õpilaskodu kasvatustöö korraldus:
1. Õpilased saabuvad õpilaskodusse õppetöö perioodil üldjuhul esmaspäeva hommikul ning
lahkuvad reedel hiljemalt kell 16 vanema või hooldajaga kokkulepitud viisil.
2. Igal õpilasel on õpilaskodus oma voodi, öökapp, riidekapp ja taburet.
3. Õpilasel on kohustus hoida korras oma tuba ja käituda heaperemehelikult õpilaskodu
ruumides.
4. Plakatite, kaunistuste jms paigaldamine õpilaskodu seintele on lubatud ainult kasvataja
nõusolekul.
5. Õpilaskodu vara tahtliku rikkumise korral hüvitavad kahju õpilaste vanemad seaduses
ettenähtud korras.
6. Õpilaste voodiriided pestakse pesumajas, isiklik pesu pestakse kodus, äärmisel vajadusel
õpilaskodus.
7. Õpilased kasutavad enda pesemiseks duširuume vastavalt pesemisgraafikule. Õpilased
jälgivad seal puhtust ja korda. Isiklikud hügieenivahendid hoitakse oma kapis.
8. Hommikul lahkutakse õpilaskodust kell 7.50. Tundide ajal on õpilaskodusse tulek lubatud
vaid äärmisel vajadusel koos õpetajaga.
9. Väljaspool kooli territooriumit liiguvad 1.-4. klassi õpilased koos kasvatajaga, vanemad
õpilased võivad lapsevanema loal ja kasvatajaga kokkuleppel käia Tartu linnas iseseisvalt
10. Õhtul peab õpilane olema õpilaskodus kell 20.00 ning oma korrusel kell 20.30
11. Õpilaskodus kannavad õpilased vaba aja riideid ja vahetusjalatseid.
12. Õpilaskodust lahkumine nädala sees on lubatud kasvataja või klassijuhataja loal ja
kokkuleppel vanematega.
13. Haigestumise korral teostab õpilase esmase läbivaatuse kooli tervisõde või arst ning teeb
otsuse õpilase tervisliku seisundi ja edasise tegutsemise kohta.
14. Õpilase tervisliku seisundi muutustest informeeritakse kohe vanemat või eeskostjat.
15. Erakorralise meditsiinilise abi vajadusel kutsutakse kooli töötaja poolt kiirabi.
16. Õpilasele vajalikke arsti poolt määratud ravimeid manustatakse kooli terviskabineti
töötajate poolt.
17. Probleemide korral pöördub õpilane kasvataja poole.
18. Õpilane tuleb nädala alguses õpilaskodusse vajalike puhaste riietega.

19. Õpilast külastama tulnud lähedane teavitab oma soovist kohtuda lapsega kooli
valvetöötajat. Hea tava kohaselt toimub kohtumine kooli üldkasutatavates ruumides, mitte
õpilaskodu tubades.
20. Õpilaskodu õpilased õpivad järgmiseks koolipäevaks koolimajas oma klassiruumis.
Ettevalmistustunni pikkus on 2.-3. kl õpilastel kuni 1 tund, 4.-6 .kl õpilastel kuni 1,5
tundi ning 7.-10.kl õpilastel kuni 2 tundi. 1.klassi õpilastele toimub sotsiaalsete oskuste ja
kõne arendamine läbi didaktiliste tegevuste.
21. Õpilaskodu õpilased söövad õhtusööki kell 18.00
22. Pärast õhtusööki sisustavad õpilased oma vaba aega . Selleks töötavad koolis mitmed
õppekava toetavad ringid ning kasvatajate juhendamisel leitakse sobiv arendav tegevus
kõigile õpilastele vastavalt tema võimetele ja huvidele.
23. Vastavalt Terviseameti soovitustele võimaldatakse 1. – 3. kl õpilastele kasutada
õhtupoolsel ajal nutiseadmeid mängimiseks kokku 1 tund. Kodustele helistamisel
piiranguid ei tehta.
24. Öörahu ajal viibivad õpilased oma tubades ja ei sega teiste und, mobiiltelefonide ja
nutiseadmete kasutamine on öörahu ajal keelatud.
25. Kasvatajal või öökasvatajal on õigus ja kohustus võtta hoiule teiste õpilaste õppetööd ja
öörahu segavad õpilase isiklikud tehnoloogilised vahendid.
26. Öörahu algab:
II korrusel
21.00
III korrusel
22.00
IV korrusel I poolel
21.00 ja II poolel 22.00
27. Õpilaskodu kodukorra reeglite rikkumisel rakendatakse õpilasele kooli kodukorraga
sätestatud mõjutusvahendeid.
Õpilaskodus elavad õpilased on kohustatud:
1. Järgima õpilaskodus viibimise ajal Eesti Vabariigis ja Tartu linnas kehtivaid seadusi
ning teisi seadusandlikke akte ning Tartu Hiie kooli kodukorda;
2. Täitma õpilaskodu päevakava ja kodukorda;
3. Hoidma talle elamiseks antud ruumi, õpilaskodu vara ja õppevahendeid;
4. Täitma kasvataja , kasvatajaabi ja valvuri korraldusi;
5. Käituma korrektselt ja suhtuma viisakalt kaasõpilastesse;
6. Omama isiklikke hügieenitarbeid;
7. Kandma vahetusjalatseid;
8. Teatama kasvatajale oma lahkumisest õpilaskodust ja kooli territooriumilt,
9. Hoidma puhtust ja korda;
10. Välja lülitama oma mobiiltelefoni öörahu ajaks.
11. Vastutama ise isiklike väärtuslike asjade eest (tehnoloogilised vahendid, mängud ja
mänguasjad, spordivahendid jm )
12. Teavitama õpilaskoduga seotud probleemidest kasvatajat või vajadusel kooli
juhtkonda
Õpilaskodus on keelatud:
1. Kasutada füüsilist ja vaimset vägivalda;
2. Uste prõmmimine, karjumine, jooksmine ja ropendamine;
3. Ilma loata teiste tubades viibimine;
4. Ilma loata teiste asjade võtmine;
5. Välisjalanõudes ruumides olemine;
6. Enda ja teiste seadmine ohuolukordadesse;
7. Suitsetamine, tuletegemisvahendite omamine, alkoholi omamine ja tarbimine,
mõnuainete omamine;
8. Ravimite omamine ja ebateadlik manustamine
9. Õppetöö ajal õpilaskodus olemine;
10. Võõraste isikute toomine õpilaskodusse;

11. Spordivahendite (jalgrattad, rulad, rulluisud) toomine õpilaskodusse, sest nende
turvaliseks paigutamiseks puuduvad ruumid.
12. Olmeprügi maha ja aknast välja viskamine;
13. Mustade nõude hoidmine riidekapis või rõdudel.
14. Öörahu segamine.
Õpilaskodust arvatakse välja õpilased:
1. Lapsevanema avalduse alusel;
2. Kooli nimekirjast kustutamisel;
3. Õpilased, kes kolivad Tartu linna või selle lähiümbrusesse;
4. Kelle viibimine õpilaskodus võib ohustada tema enda või teiste õpilaskodus elavate
õpilaste turvatunnet, vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse tagamist.

Tartu Hiie Kooli õpilaskodu päevakava
07.30
07.30 – 07.50
07.50 – 8.10
8.15 – 13.45
13.45 – 14.05
8.15 – 15.45
14.45 – 15.05
14.05 – 15.30
15.50 – 16.30
15.30 – 17.00
17.00 – 18.00
16.30 – 18.00
18.00
18.30 - 20.30
20.30 – 21.00
21.00
21.30
22.00

Äratus
Hommikused toimingud (pesemine, riietumine, voodite ja tubade
korrastamine)
Hommikusöök
Õppetegevus koolis (nooremad õpilased)
Lõunasöök noorematele õpilastele
Õppetegevus koolis (vanemad õpilased)
Lõunasöök vanematele õpilastele
Tegevused kasvatusrühmades noorematele õpilastele (osalemine
huviringides, õues viibimine, puhkamine)
Tegevused kasvatusrühmades vanematele õpilastele
Õppetundideks ettevalmistamine või didaktilised ja
kõnearenduslikud tegevused noorematele õpilastele
Vaba aeg õpilaskodus (lauamängud, suhtlemine kaaslastega, õues
viibimine)
Õppetundideks ettevalmistamine vanematele õpilastele
Õhtusöök
Vaba aja tegevused õpilaskodus (käelised tegevused,
sporditegevused, TV vaatamine, kaaslastega suhtlemine)
Valmistumine magamaminekuks
Öörahu II korrusel
Öörahu IV korruse esimesel poolel
Öörahu IV korruse teisel poolel ja III korrusel

Tartu Hiie Kooli kooliks ettevalmistusrühma päevakava
07.30
07.50
07.45 – 8.30
8.30 – 9.45
9.45
10.00 – 12.30
12.30
14.20
14.45 – 15.45
16.00 – 17.00
17.00 – 18.00
18.00
18.30 – 20.15
20.15 – 20.45
20.45
21.00

Õpilaskodu laste äratus
Õpilaskodu laste hommikusöök
Laste saabumine
Õppe- ja loovmängud
Lõunaoode
Õppe- ja loovmängud, individuaalne töö lastega, grupitegevused
Lõunauinak
Lõunasöök
Õuemängud, vaatlused, õueõppetegevused
Laste lahkumine
Mängimine,, joonistamine, kaaslastega suhtlemine
Õpilaskodu laste õhtusöök
Lastesaadete vaatamine, mängimine
Valmistumine magamaminekuks
Unejutu lugemine
Öörahu

