TALLINNA KIVIMÄE PÕHIKOOLI KODUKORD
I Üldalused
1. Tallinna Kivimäe Põhikoolis reguleerivad õpilaste käitumist Eesti Vabariigi seadused ja muud
õigusaktid, kooli põhimäärus ja kodukord.
2. Tallinna Kivimäe Põhikooli õpilasel on õigus ja kohustus täita õpiülesandeid ning osaleda
temale kooli päevakavas või individuaalse õppekavaga ettenähtud õppes. Kooli kodukord
on aluseks õpilase käitumise hindamisel.
II Kodukord
Kivimäe põhikooli õpilane on tulnud kooli õppima, ta õpib ise, laseb teistel õpilastel õppida ja
õpetajatel õpetada.
1. Kivimäe põhikooli õpilane käitub alati viisakalt, hoiab oma kooli head mainet ja austab
kooli traditsioone.
2. Kivimäe põhikoolis suheldakse üksteisega austavalt ja lugupidavalt. Probleemide esmane
lahendaja on aineõpetaja või klassijuhataja.
3. Kivimäe põhikooli õpilased ostavad õppeaasta alguseks oma kooli õpilaspäeviku, mille
kaasaskandmine ja korralik täitmine on kohustuslik.
4. Kivimäe põhikooli õpilane riietub korrektselt ja puhtalt. Vahetusjalatsite kandmine on
kohustuslik. Pidulikel puhkudel ja eksamitel kannavad õpilased pidulikku riietust.
Spordiriietust kannab õpilane vaid kehalise kasvatuse tundides ja spordivõistlustel.
5. Kivimäe põhikooli õppe- ja kasvatuskorralduse põhivorm on õppetund. Õppetunnid koolis
toimuvad vastavalt tunniplaanile. Ekskursioonid ja õppekäigud korraldatakse eelnevalt
kinnitatud ajakavast lähtudes.
6. Koolimaja uksed avatakse 7.45. Õppetunnid algavad kell 8.00. Kell 16.45 tunnid lõppevad.
Kell 17. 00 alustavad tööd tantsu- ja spordiringid.
7. Õppetund kestab 45 minutit, vahetund 15 minutit.
8. Õppetöö jääb ära, kui välisõhu temperatuur on madalam kui miinus 20º C 1.–6. klassi
õpilastel, madalama kui miinus 25º C juures jääb õppetöö ära 7.- 9. klassi õpilastel. Kooli
tulnud õpilaste aeg sisustatakse kojusaatmise võimaluse tekkimiseni.
9. Kehalise kasvatuse tunnid ei toimu õues, kui
1.- 6. klass: õhutemperatuur langeb alla miinus 10º C,
7.- 9. klass: õhutemperatuur langeb alla miinus 15º C.
10. Kõiki õpperuume hoitakse koolipäeva jooksul korras ja koristatakse pärast tundide
lõppemist. Klassikorrapidajad annavad koristatud klassiruumi üle korrapidajaõpetajale.
11. Õpilane vastutab tema kasutusse antud kooli vara, õppevahendite ja õpikute otstarbekohase
kasutamise eest. Kooli vara ja õppevahendite lõhkumise, õpikute kaotamise või rikkumise
korral hüvitab õpilane tekitatud kahju. Suvevaheajale minnes või koolist lahkudes on
õpilane kohustatud õpikud ja õppevahendid tagastama .
12. Kui
õpilane lahkub koolist õppepäeva jooksul, teavitab ta sellest aineõpetajat,
klassijuhatajat või õppealajuhatajat. Õpilase puudumisest teavitab klassijuhataja vanemat
koolipäeva lõpus.
13. Kui õpilane peab olema õppetööst eemal kodustel põhjustel või haiguse tõttu, teavitab
lapsevanem või eestkostja klassijuhatajat sama päeva jooksul.
14. Vahetundide ajal lahkub Kivimäe põhikooli õpilane kooli territooriumilt ainult
klassijuhataja või aineõpetaja loal.
15. Klassijuhataja teavitab lapsevanemat, kui õpilane esindab kooli võistlustel, üritustel või
olümpiaadidel ning ei saa seetõttu viibida õppetunnis.
16. Saalis ja õppeköögis peavad õpilased täitma nendes ruumides õppimise ja viibimise
erinõudeid.

17. Õpilane ei kasuta tunni ajal kõrvalisi esemeid. Elektroonilised seadmed (mobiiltelefon,
arvuti jm) on välja lülitatud, välja arvatud juhul, kui õpetaja on nende kasutamiseks andnud
loa. Probleemide tekkimisel annab õpilane nimetatud esemed õppepäeva lõpuni õpetaja
kätte hoiule. Õpilane ei tee pilte või videot asjaosaliste nõusolekuta.
18. Õpilane ei tarbi ega oma alkohoolseid jooke, tubakatooteid, mokatubakat, e-sigaretti,
energiajooke, narkootilisi aineid ja ei harrasta hasartmänge kooli hoones, kooli
territooriumil ega ka kooli poolt korraldavatel üritustel, ekskursioonidel ja huvikäikudel
väljaspool kooli.
19. Lastevanematele selgitatakse õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse hindamise põhimõtteid ja
korda klassi lastevanemate koosolekul, soovi korral ka individuaalselt. Hindamisjuhend
asub kooli kodulehel.
20. Õppetöös osalemisest ja õpilasele antud hinnetest/hinnangutest teavitatakse õpilast ning
tema vanemat e-kooli ja/või õpilaspäeviku kaudu.
21. Õpitulemuste omandamist kontrollivate ülesannete (suuline vastus, kirjalik või praktiline
töö) täitmine on kõigile õpilastele kohustuslik. Koolist puudunud õpilane täidab hinnatava
ülesande õpetajaga kokkulepitud ajal.
III Turvalisuse tagamine
1. Hädaolukorrast annab teada alarm. Tegutseda tuleb vastavalt aineõpetaja juhistele ja
evakuatsiooniplaanile.
2. Kui alarm hakkab tööle vahetunnis, tuleb õpilasel viivitamatult lähimat väljapääsu kasutades
koolimajast lahkuda ja spordiväljakule oma klassi- ning koolikaaslaste juurde minna.
3. Inimeste ja kooli vara turvalisuse tagamise eesmärgil on kooli hoonetele paigaldatud
turvakaamerad, mis on ette nähtud kooli hoonete, territooriumi ja territooriumil toimuva
tegevuse jälgimiseks.
4. Jälgimissüsteemi salvestistele on juurdepääs infojuhil ja direktoril. Loa kogutud andmetega
tutvumiseks annab vajadusel kooli direktor arvestades isikuandmete kaitse seaduses
sätestatud nõudeid.
IV Õpilaste ning kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate juhtumite
lahendamine
1. Õpilaste ning kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest peab
teavitama klassijuhatajat, sotsiaalpedagoogi, õppealajuhatajat ja/või kooli direktorit.
2. Kooli direktoril on õigus vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate juhtumite tunnistajalt
nõuda selle kohta kirjalikku seletust .
3. Kui kooli direktor leiab, et õpilast ei saa mõjutada pedagoogilise vestluse ja kooli
kodukorrast tulenevate meetmete kaudu, teeb ta vastava esildise ning saadab selle
elukohajärgsesse sotsiaalhoolekande osakonda lastekaitse spetsialistile koos taotlusega
kohaldada alaealisele seaduses ettenähtud mõjutusvahendeid. Enne tuleb õpilasele ja tema
seaduslikule esindajale selgitada teo sisu.

