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Narva Paju Kooli õpilaskodu kodukord 
Kooli õpilaskodu kord kehtestatakse haridus- ja teadusministri 11. augusti 2010. a määruse nr 39 
Õpilaskodu tegutsemise tingimused ja kord § 5 lg 1,2,3,4 alusel. 
Käesolev õpilaskodu kodukorra redaktsioon on kehtestatud Narva Paju Kooli 27.05.2015. a 
hoolekogu koosoleku protokoll  nr 3 otsusega nr 6 ja õppenõukogu 19.05.2015.a otsusega nr 1.1-
7/25. ja õpilasesinduse 02.04.2015.а koosoleku protokoll  nr 8 otsusega nr 30 
Kinnitatud Narva Paju Kooli direktori 29.05.2015.а a kääskkirjaga nr 1.1-6/37А-р 
 
§ 1. Üldsätted 
(1). Õpilane  on kohustatud täitma õppenõukogu kehtestatud kooli õpilakodu kodukorda 
(Õpilaskodu tegutsemise tingimused ja kord  haridus- ja teadusministri 11. augusti 2010. a 
määruse nr 39 § 5 lg 2) 
 (2). Lähtuvalt erinevatest koolielu reguleerivatest õigusaktidest sätestatakse kooli õpilakodu 
kodukorras järgmised korrad. 
Õpilaskodusse vastuvõtmise ja õpilaskodust väljaarvamise tingimused ja kord. (Õpilaskodu 
tegutsemise tingimused ja kord  haridus- ja teadusministri 11. augusti 2010. a määruse nr 39 § 5 
lg ). 
Õpilase elukorraldus õpilaskodus. (Õpilaskodu tegutsemise tingimused ja kord  haridus- ja 
teadusministri 11. augusti 2010. a määruse nr 39 § 5 lg 1) 
Õpilaskodu päevakava. Õpilaskodu tegutsemise tingimused ja kord  haridus- ja teadusministri 
11. augusti 2010. a määruse nr 39 § 5 lg 2) 
 
§ 1. Õpilaskodusse vastuvõtmise ja õpilaskodust väljaarvamise tingimused ja kord. 
(1) Laps vastuvõttakse õpilaskodusse lapsevanema või hooldaja avalduse alusel. Avaldus 
kirjutatakse kooli direktori nimele. Lapse vastuvõtmisel arvestatakse Narva Paju Kooli 
õpilaskodusse sotsiaali ameti töötaja arvamus. 
(2) Õpilaskodusse vastuvõttud laps on Narva Paju kooli õpilane. 
(3)  Laps väljaarvatakse õpilaskodust lapsevanema või hooldaja avalduse alusel. Avaldus 
kirjutatakse kooli direktori nimele. 
 
§ 2. Õpilase elukorraldus õpilaskodus 
(1) Õpilaskodus on laps õppeperioodil. Vanemal on võimalus võtta oma last koju 
nädalavahetuseks ja koolivaheajaks.  
(2) Laps peab esmaspäeval olema kohal hiljemalt kell 7.30 ehk hommikueine alguseks ning 
reedel saab ta koju võtta hiljemalt kell 16.00. 
(3) Juhul kui vanem ei saa ise võtta last koju või ta on vanrma arvates võimeline ilma saatjata 
minema koju, vanem peab  kirjutama vastavasisulise avalduse kooli direktori nimele. 
(4) Lapse haigestumisel tuleb sellest teatada kirjalikult kooli direktorile või õpilaskodu 
kasvatajale, näidates ära puudumise põhjust ja pikkust. 
(5) Lapsel peab olema õpilaskodus. 
1) Aastaajale ja ilmale vastavad riided ja jalatsid. 
2) Kamm, hambahari ja -pasta, seep, käterätik, aluspesu (vähemalt 3 vahetust nädalaks). 
Tüdrukutel peavad vajadusel olema ka hügieenitarbed. 
3) Riided koolis kandmiseks.Riided õpilaskodus kandmiseks.Vahetusjalanõud koolis ja 
õpilaskodus kandmiseks. 
4) Koolitarbed. Ka neid läheb vaja nii koolis kui õpilaskodus. 
5) Laps võib kaasa võtta ühe lemmikmängu, mänguasja või raamatu. 
6) Viibides Õpilaskodus järgi järgmist eeskirja: 

• Käitu viisakalt; 
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• Pea Õpilaskodus puhkust ja korda; 
• Säästvalt suhtu sind ümbritsevatesse asjadesse; 
• Täida päevakorda; 
• Ära unusta, et sinu kõrval on teised õpilased, kes peavad õppima või tahavad lugeda sel 

hetkel; 
• Ära unusta ka oma puhtust ja välimust. Vali Õpilaskodus viibimiseks sobivad riided ja 

jalatsid; 
• Austa ennast ja ümbritsevaid inimesi; 
• Hoidu kõrvale vägivallast; 
• Järgi kõnekultuuri; 
• Vastuta oma käitumise eest; 
• Väärtusta ja hoia oma ja ümbritsevate inimeste tervist; 
• Ära unusta, et Õpilaskoolis on suitsetamine keelatud; 
• Austa iga inimese tööd; 
• Järgi ohutus- ja liikluseeskirju. 

(7) Õpilaskodu on keelatud kaasa võtta kõrvalasjad nagu piste- või lõikeriistad ning mängu- või 
asjad, mis meenutavad relva. Juhul, kui saadakse teada sellest, et kellelgi õpilastest on 
eelnimetatud loetelust asju, siis kohe tuleb teatatada sellest õpetajat või klassijuhatajat või 
täiskasvanut inimest. 
 
§ 3. Õpilaskodu päevakava 

• 6.30   Ülestõusmine, ettevalmistus kooliminekuks 
• 7.30 – 7.45   Tee õpilaskodust kooli 
• 7.45 – 8.10   Hommikueine 
• 8.15 – 14.00   Õppimine kooli tunniplaani järgi.  
• 12.05 – 12.25.  Lõuna  
• 14.00 – 15.30   Pikapäevarühm. Huviringid ja -sektsioonid 
• 15.30 –  15.45  Õhtuoode 
• 16.00 - 17.00  Jalutuskäik 
• 15.45 – 18.00  Koduülesannete tegemine 
• 18.00 – 18.30  Õhtusöök 
• 19. 00 – 21.30  Vaba aeg. Huvitegevused kasvataja juhendamisel 

 
§ 4. Kooli õpilaskodu  korra jõustumine 
Kodukord jõustub 1. 09 2015. a. 
 
 
 


