
LEIUTAJATE KÜLAKOOLI KODUKORD

SISSEPÄÄS

● Kooli sissepääs on Sänna mõisahoone parempoolse tiiva välisuksest.

● Välisuks on avatud alates kell 8.00 -st.

● Kooli välisuks on avatud kogu koolipäeva vältel. 

● Üleriideid ja välisjalatseid hoitakse garderoobis selleks ettenähtud kohtades.

● Kooli poolne hoone välisuks suletakse peale õppetöö tegevust.

● Isiklikke rattaid, kelke hoiavad õpilased maja taga puukuuris või velokuuris.

KOOLIPÄEVA  KORRALDUS

● Koolitunnid algavad hommikuti kell 9.00 ja õppetöö toimub vastavalt 
päevaplaanile. 

● Õppetunnid on ka õppematk, -käik, -ekskursioon ja –laager ning vabad 
uurimised, individuaalsed projektid, töötoad, koostööprojektid, uurimisreisid
jms. 

● Vastavalt vajadusele on õppetöö läbiviijal võimalik reguleerida  õppetundide 
ja vahepauside pikkust.  Arvesse võetakse õppetöö eesmärke, läbiviimise 
efektiivsust õppeainete lõimumisel ja laste tegelikke huvisid, valmisolekut, 
mis seatakse tähtsamaks kui ajaraamides käitumine ning õpetajate arenevat 
suutlikkust ja lapsevanemate tuge. Samuti arvestatakse õppetöö 
kavandamisel metoodikate efektiivsust ja toimimist. 

● Muudatused koolipäeva korralduses  tuleb kooskõlastada   klassiõpetajaga. 

● Õpilased võtavad vastutuse oma hariduse eest ja osalevad õppetöös vastavalt
neile kohalduvale päevaplaanile selle täies mahus kui õpilastele/ õpilasele ei 
ole  kooli direktori, klassiõpetajaga kohaldanud erisust teatud konkreetseks 
ajaliseks perioodiks.

● Koolipäeva lõpetab õpetaja.

● Vahepauside ajal on lapsed saalis, raamatukogus või oma klassiruumis. 
Raamatukogus viibides vastutab laste eest raamatukogu töötaja. 
Raamatukogus kehtivad sealsed käitumisreeglid.

● Ruumides liigutakse vaikselt ja  kõndides.

● Teepausile ja sööma lähevad õpilased  koos õpetajaga.



● Õpilased ei lahku kooli territooriumilt ilma klassiõpetaja teadmata enne 
koolipäeva lõppu.

HILINEMINE  JA  PUUDUMINE

● Lapsevanem kohustub teatama lapse hilinemisest või  puudumisest ja selle
põhjustest  südaõpetajale  hiljemalt  15  minutit  enne  koolitundide  algust
õppest puudumise esimesel päeval.

● TOITUMINE

● Toitumise kohta õpitakse praktiliselt ise toitu valmistades ja koolis süüakse
ühtset  tervislikku  toitu,  arvestades  ka  kõigi  õpilaste  allergiatega,
toidutalumatusega ning eetiliste valikutega --  vastavad toiduained ei sisaldu
menüüs.  Välja  arvatud  juhul,  kui  on  eriti  raske  leida  ühtset  toitu.  Toitu
valides suhtutakse hoolivusega,  arvestatakse võimalikult palju ökoloogiliste
tagajärgedega. 

● Lapsevanematel on võimalus iga nädal tuua mahedalt kasvatatud vajalikud
toorained. Vajalikust toorainest antakse teada internetis.

● Lisaks võivad vanemad lastega kaasa panna kooki jne või olla kaasatud toidu
valmistamisse.

● Vajadusel  direktor  kaasab  toitumisnõustaja  ja  korraldab  koolipersonalile,
õpilastele  ja  lapsevanematele  toitumisalaseid  koolitusi  ja  praktilisi
töötubasid.

● Teepaus toimub peale esimese põhitunni lõppemist.

● Õpilased osalevad teepausi ja söögipausi korralduses, kattes laua, abistades
toidu serveerimisel, valmistamisel ja toidunõude koristamisel.

 HINDAMISEST  TEAVITAMINE

● Õpilastele  arengu  tagasisidestamisel  kasutatakse  kujundava  hindamise
meetodeid.

● Lapsevanemaid teavitatakse lapse terviklikust  arengust ja  edasijõudmisest
õppetöös  perevestluste  (arenguvestlused),  individuaalsete  kohtumiste,
kirjeldavas  tunnistuses  kaks  korda  õppeaastas  ning  jooksvatel  vajadustel
telefoni  teel.  Perevestlused  toimuvad  kaks  korda  aastas,  mai  esimesel  ja
teisel nädalal ning septembri teisel ja kolmandal nädalal.



KOOLI VAHENDITE KASUTAMINE JA TAGASTAMINE KOOLILE

● Õpilaste  kasutusse  antud,  kuid  koolile  kuuluvad  vahendid  (raamatud,
spordivahendid  jm)  kohustuvad  õpilased  koolile  tagastama  õpetajatega
kokku lepitud ajal.

TUNNUSTUSMEETMED

● Haridus- ja teadusministri kehtestatud tingimustel ja korras tunnustatakse
õpilast õpingute jooksul, kiitusega põhikooli lõputunnistusel. 

TUGI- JA MÕJUTUSMEETMETE RAKENDAMINE ÕPILASE SUHTES

● Õpilase  suhtes  tugi-  ja  mõjutusmeetmete  rakendamise  vajadusest  teavitab
lapsevanemat klassiõpetaja. 

VAIMSE  JA  FÜÜSILISE  TURVALISUSE  TAGAMINE  KOOLIS

● Õpilaste turvalisuse tagamise eest kannab hoolt kogu hoone personal ning 
jälgib, et  hoonest või territooriumil ei viibiks koolipäevaajal tundmatuid 
isikuid.

● Õpilasel on lubatud kasutada koolipäeva jooksul mobiiltelefoni vanematega 
suhtlemiseks. Vajadusel teeb klassiõpetaja õpilasega erikokkuleppeid 
mobiiltelefoni kasutamise kohta koolipäeva jooksul.

● Koolimajas ei sõideta ühegi ratastega liikurvahendiga, välja arvatud 
liikumispuudega inimesed selleks ette nähtud abivahendiga.

● Õpilased ja õpetajad käituvad austavalt ja sallivalt kõigi kaasõpilaste, 
õpetajate, koolipersonali ning teiste majas töötavate ja viibivate isikute 
suhtes.

● Koolikogukonna liikmed (õpilased, õpetajad, kooli- ja hoone muud töötajad, 
lapsevanemad) suhtuvad kõikidesse inimestesse ausalt ja armastusega.

● Ohu puhul õpilase vaimsele või turvalisele heaolule on koolikogukonna 
liikmed kohustatud ohu vähendamiseks koheselt tegutsema leidmaks 
hoolivaid, leevendavaid lahendusi ning esimesel võimalusel olukorrast 
teavitama teisi osapooli.

● Koolis ei kasutata jälgimisseadmestikku ega filmita ilma õpetajate, õpilaste 
nõusolekuta.



KOOLI VAHENDITE KASUTAMINE JA TAGASTAMINE KOOLILE

● Õpilaste kasutusse antud, kuid koolile kuuluvad vahendid (raamatud, 
spordivahendid jm) kohustuvad õpilased koolile tagastama õpetajatega 
kokku lepitud ajal.

ÕUEALA  KASUTAMINE

● Õpetajatel, lapsevanematel ja külalistel on lubatud sõita mootorsõidukiga 
kooli territooriumile ja parkida üksnes parkimisplatsile (P). Hoonega 
külgnevatele aladele, hoone taha sõitmine ei ole  lubatud. 

HEAKORD

● Ruumides kantakse jalas vahetusjalatseid.

● Klassiruumide korrrashoiu eest kannavad hoolt õpetajad koos õpilastega.

● Üldkasutatavate ruumide heakorra eest kannavad hoolt ruume kasutavad 
inimesed, raamatukogutöötaja ja koristaja.

● Kooli õueala koristab koolitöötaja.

● Õpilased, õpetajad ja koolitöötajad ja muu maja personal tegutsevad 
ruumides ja territooriumil heaperemehelikult.

● Käesolev kodukord on täitmiseks Leiutajate Külakooli töötajatele ja 
õpilastele, lapsevanematele ja külalistele.

● Kodukorras sätestamata punktides lähtutakse Põhikooli- ja 
gümnaasiumiseadusest, Erakooliseadusest, kooli põhikirjast ja õppekavast.

● Kooli telefon on 55588927

 

Kodukord on kehtestatud Leiutajate Külakooli direktori käskirjaga nr. 1/2014        
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