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1. Üldsätted 

1.1. Kadrina Keskkooli kodukord kehtestatakse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ 

(edaspidi PGS)  § 68 lg 1 alusel. 

1.2. Kadrina Keskkooli kodukord sätestab õppetöö ja tunnivälise tegevuse korralduse. 

Kodukord toetab õppe- ja kasvatuseesmärkide realiseerimist ning aitab hoida õpilaste ja 

töötajate vaimset ning füüsilist tervist. Kodukord informeerib lapsevanemaid PGS-iga 

neile pandud kohustustest. 

1.3. Kooli kodukorra täitmine on kohustuslik kõikidele õpilastele ja kooli töötajatele. 

Töötajad ja lapsevanemad toetavad õpilasi kodukorra järgimisel. 

1.4. Klassijuhatajad tutvustavad õpilastele kodukorda iga õppeaasta alguses ja nädala 

jooksul peale muudatuste sisseviimist. 

1.5. Kooli kodukord kehtestatakse direktori käskkirjaga. 

1.6. Kooli kodukorraga on võimalik tutvuda kooli koduleheküljel ja kantseleis. 

1.7. Direktoril või õppealajuhatajal on õigus küsida kodukorda rikkunud või kodukorra 

rikkumise tunnistajaks olnud töötajalt kirjalikku seletust. 

1.8. Õpilaselt, kes on toime pannud või olnud tunnistajaks kodukorra rikkumise juhtumile, 

võib küsida kirjalikku juhtumikirjeldust HEV koordinaator/sotsiaalpedagoog, 

klassijuhataja, õppealajuhataja või direktor. 

1.9. Õpilase suhtes, kes ei käitu kooli kodukorra kohaselt, rakendatakse koolis põhjendatud, 

asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid PGS § 58 sätestatud 

tingimustel ja korras. 

1.10. Kodukorra muudatused kehtestab kooli direktor õppenõukogu ettepanekul, arvestades 

õpilasesinduse ja hoolekogu arvamust. 

2. Õppetöö korraldus 

2.1. Õppetegevuse, pikapäevarühma ja huvitegevuse ajalist kestvust kajastab kooli 

päevakava (lisa 4).  

2.2. Koolimaja välisuksed avatakse tööpäevadel kell 7.45 ja suletakse kell 22. Laupäeval ja 

pühapäeval on võimalik koolimaja ruume kasutada kooskõlastatult kooli direktoriga.  

2.3. Garderoobid on avatud kella 7.45-st kuni 16.30-ni. Garderoobi jäetud esemete eest kool 

ei vastuta. Garderoobis ei viibi õpilane põhjuseta. 

2.4. 1.−3. klassi õpilased kasutavad sisenemisel ja väljumisel C-korpuse ust, 4.−12. klassi 

õpilased A-korpuse garderoobiust. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019120?leiaKehtiv#para68
https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019120?leiaKehtiv#para68
https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019120?leiaKehtiv#para58
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2.5. Õpilased tulevad kooli 5-10 minutit enne õppetundide (edaspidi tundide) algust. Tunnid 

algavad kell 8.40. Tund kestab 45 minutit.  

2.6. Koolimajas  viibivad õpilased ja kooli töötajad vahetusjalatsites ja üleriieteta. 

2.7. Õppetund algab koolikellaga. Rohkem kui 15 minutit hilinemine märgitakse 

puudumiseks. 

2.8. Kui aineõpetaja ei ole ilmunud 10 minuti jooksul, selgitab olukorra klassivanem või 

klassiesindaja õppealajuhataja või õppesekretäri kaudu. 

2.9. Õpilasel on kaasas tunniks vajalikud õppevahendid ja 1.−3. klassi õpilastel ka kooli 

õpilaspäevik. 

2.10. Kooliaastas on 175 õppepäeva. Koolivaheajad määratakse haridus-ja teadusministri 

määrusega. 

2.11. Tervisekaitsenõudeid kooli õppekorraldusele ja päevakavale reguleerib sotsiaalministri 

määrus.   

3. Hindamine 

3.1 Õpilase hindamise kord on osa õppekavast, mis on leitav kooli kodulehelt (põhikooli- ja 

gümnaasiumiastme hindamisjuhendid). 

3.2 Õpilane ja lapsevanemad saavad õpilase hinnete kohta teavet kooli e-päeviku kaudu ja 

õpetajatelt. 

3.3 Hindamise (teadmiste, oskuste, käitumise, hoolsuse hindamise) korda tutvustab 

õpilastele ja lapsevanematele klassijuhataja iga õppeaasta alguses. Iga aine 

konkreetsemat korda tutvustab õpilastele aineõpetaja iga trimestri või kursuse alguses. 

3.4 Nädalas võib läbi viia kuni kolm kontrolltööd. Kontrolltööde graafikud on nähtavad 

kooli e-päevikus. 

3.5 Põhikooli astmetes õppivatele õpilastele väljastatakse õppeaasta lõpus klassitunnistus. 

4. Käitumine 

4.1. Õpilane osaleb aktiivselt õppetöös, õpib ise, laseb kaasõpilastel õppida ja õpetajatel 

õpetada. 

4.2. Õpilane käitub koolis viisakalt, järgides üldtunnustatud  käitumisnorme. 

4.3. Õpilane suhtleb viisakalt iga kaasõpilase, koolitöötaja ja külalisega. 

4.4. Õpilane räägib mõõduka hääletugevusega ja kasutab sündsat sõnavara. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/117072015008?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/117072015008?leiaKehtiv
https://www.kadrina-kool.edu.ee/oppeplaanid/hindamisjuhend_p.pdf
https://www.kadrina-kool.edu.ee/oppeplaanid/hindamisjuhend_g.pdf
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4.5. Õpilane kannab Kadrina Keskkooli koolivormi vähemalt ühte elementi (vt Koolivormi 

statuut). Õpilane riietub puhtalt ja  korrektselt. Lubatud ei ole: 

1) ebatsensuursete piltide, tekstide, reklaamide ja aplikatsioonidega riided; 

2) dressipüksid väljaspool kehalise kasvatuse tundi; 

3) katkised ja paljastavad riided; 

4) peakatted siseruumides (kapuuts, rätik, müts vms); 

5) silmatorkavad ehted, needid, rõngad ja muud kaunistused; 

6) silmatorkav meik.  

4.6. Pidulikel sündmustel (aktus, eksam vms) riietub õpilane pidulikult. 

4.7. Õpilane liigub koolimajas rahulikult (ei torma). 

4.8. Õpilane võib kasutada tunnis tehnoloogiavahendeid ainult õpetaja loal. Telefon on välja 

lülitatud. 

4.9. Õpilane hoiab kooli, kaasõpilaste ja koolitöötajate vara. 

4.10. Õpilane tohib pildistada, lindistada või filmida õppetunnis ainult õpetaja ja kõigi ruumis 

viibivate õpilaste loal, muudel juhtudel kooskõlastatult direktoriga vastavalt 

isikuandmete kaitse seadusele. 

4.11. Kadrina Keskkooli õpilane ei suitseta e-sigaretti, tubakatooteid, ei tarvita alkohoolseid 

jooke ega narkootilisi mõnuaineid. 

4.12.  Õpetajal on õigus võtta hoiule tundi segavad esemed, mis tagastatakse koolipäeva lõpul 

peale vestlust õpilasega, õpilasele või tema vanemale.  

4.13. Kadrina Keskkooli õpilane ei mängi hasartmänge. 

4.14. Õpilane ei liigu kooli ruumides mehhaaniliste vahenditega (v.a invavahendid). 

4.15. Õpilased ja kooli töötajad ei vii koolisööklast toitu välja. Kaasavõetud toit süüakse 

koolisööklas. 

4.16. Kadrina Keskkooli õpilane ei kahjusta oma käitumisega kooli mainet. 

 

5. Koolikohustuse täitmine, puudumine ja sellest teavitamine 

5.1. Õpilane täidab koolikohustust ja võtab osa kõigist tunniplaanis ettenähtud tundidest. 

5.2. Õpilane võib õppetööst puududa ainult mõjuvatel põhjustel: 

1) õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine; 

2) läbimatu koolitee või vääramatu jõud; 

3) olulised perekondlikud põhjused;  

https://www.kadrina-kool.edu.ee/dokumendid/koolivormi_statuut.pdf
https://www.kadrina-kool.edu.ee/dokumendid/koolivormi_statuut.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/117072015008?leiaKehtiv#para9
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4) mittetervislikel põhjustel rohkem kui kolme päeva puudumiseks tuleb direktorilt 

taotleda eriluba, millel on fikseeritud aineõpetajate nõusolek; 

5) kooli esindamisega seotud põhjused. 

5.3. Õpilane võib üksikutest tundidest puududa mõjuval põhjusel vastava aineõpetaja loal. 

Õppesõidutundi mineval õpilasel on kohustus esitada sõiduõpetajale aineõpetajalt 

saadud kirjalik luba. 

5.4. Õpilase lubamine tundide ajal läbiviidavatele õpilasüritustele toimub aineõpetajate ja 

klassijuhatajate teadmisel, kooskõlastatult direktori või õppealajuhatajaga. Tundidest 

puuduvate õpilaste nimekirja paneb ürituste korraldaja või õpilaste saatja kaks päeva 

varem e-päeviku ürituste kalendrisse. 

5.5. Õpilase puudumine tunnist ei vabasta teda õppematerjali omandamisest. 

5.6. Vanem teavitab klassijuhatajat õpilase õppest puudumisest ja selle põhjustest hiljemalt 

esimesel päeval e-kooli vahendusel või vastava võimaluse puudumisel muul moel. 

5.7. Kui vanem ei ole kooli põhikooli õpilase puudumisest teavitanud kahe tööpäeva jooksul 

alates puudumisest, teavitab kool (sotsiaalpedagoog) õpilase elukohajärgset 

omavalitsust. 

5.8. Põhjendamata hilinemine rohkem kui 15 minutit loetakse põhjuseta puudumiseks. Viis 

hilinemist võrdub ühe põhjuseta puudutud tunniga. 

5.9. Põhjendamata puudumine loetakse põhjuseta puudumiseks. 

5.10. Põhikooli õpilasel mõjutavad põhjendamata puudumised käitumishinnet. Kui õpilane on 

puudunud 10 üksikut tundi  või kaks päeva põhjuseta, suunab klassijuhataja ta HEV 

koordinaatori juurde. 

5.11. Gümnaasiumiastmes antakse direktori käskkiri 15 põhjuseta puudutud tunni eest. 

Ettepaneku direktori käskkirjaks teeb üldjuhul klassijuhataja. Direktori käskkiri kehtib 

gümnaasiumiastme lõpuni. Kolmanda käskkirjaga kustutatakse õpilane kooli õpilaste 

nimekirjast. 

5.12. Vanemad võimaldavad, soodustavad, tagavad lapse koolikohustuse täitmise. 

1) Loovad lapsele kodus koolikohustuse täitmist võimaldavad ja õppimist soodustavad 

tingimused. 

2) Teavitavad koheselt kooli lapse puudumise  põhjustest. 

3) Osalevad arenguvestlustel, individuaalse õppekava koostamisel, vanemate 

koosolekutel ja muudel kooli poolt korraldatavatel teemapäevadel. 

4) Tutvuvad koolielu reguleerivate dokumentidega: õppekava, kodukord, päevakava 

jmt ning toetavad last nende järgimisel. 

https://www.kadrina-kool.edu.ee/dokumendid/taotlus_6ppetoost_vabastamiseks.pdf
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5) Jälgivad regulaarselt e-päevikus ja õpilaspäevikus lapse kohta edastatavat infot.  

6) Pöörduvad kooli ettepanekul nõustamiskomisjoni poole. 

7) Kasutavad meetmeid, mida  pakub kool või vallavalitsus. 

8) Taotlevad vajaduse korral koolilt või vallavalitsuselt õigusaktides sätestatud 

koolikohustuse täitmise tagamise meetmete rakendamist. 

9) Esitavad koolile oma kontaktandmed ja teavitavad nende muutustest. 

6. Õpilaste ja koolitöötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine 

6.1. Õpilaste ja koolitöötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamist reguleerib PGS § 44,45.  

6.2. Kooli juhtkond ja töötajad tagavad õpilaste, pedagoogide ja teiste kooli töötajate vaimse 

ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse nende koolis viibimise ajal. Töötajad 

sekkuvad, nähes vaimset või füüsilist turvalisust ohustavat juhtumit. 

6.3. Kooli ei tohi tuua endale ja teistele ohtlikke esemeid ja aineid. 

6.4. Koolis on õpilasele keelatud järgmised esemed ja ained: 

1) relv relvaseaduse tähenduses; 

2) lõhkeaine, pürotehniline aine ja pürotehniline toode lõhkematerjaliseaduse 

tähenduses; 

3) aine, mida kasutatakse mürgistuse või joobe tekitamiseks; 

4) aine, mis on seaduse alusel keelatud õpilase vanusest tulenevalt; 

5) muu ese või aine, mida kasutatakse õpilase või teise isiku elu või tervise ohtu 

seadmiseks või võõra asja kahjustamiseks. 

6.5. Relva, lõhkeaine või aine, mida kasutatakse narkootilise joobe tekitamiseks, kahtlusest   

teavitab kool (kõik kooli töötajad) viivitamata politseid. 

6.6. Põhjendatud kahtluse korral, et õpilase valduses on punkt 6.4 kohaselt keelatud esemed 

või ained, nende olemasolu kontrollimine ja äravõtmine õpilase valdusest, sealhulgas 

õpilase riietest, koolikotist ja õpilase kasutuses olevast suletud kapist, mõjutusmeetme 

kohaldajateks on direktor, õppealajuhataja ja sotsiaalpedagoog. 

6.7. Punktis 7.4 sätestatud mõjutusmeetmete rakendamise kohta koostatakse protokoll (lisa 

3) 

6.8. Koolimajas peavad korda korrapidajad-õpetajad vastavalt igapäevasele 

korrapidamisgraafikule. Korrapidamisele võivad olla kaasatud õpilased. 

6.9. Õpilane väldib endale või kaasõpilastele ohtlikke olukordi. Ohtliku olukorra 

märkamisel või tekkimisel teavitab ta kohe lähemal viibivat kooli töötajat. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019120?leiaKehtiv#para44
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6.10. Probleemide esmased lahendajad koolis on korrapidajad-õpetajad, aineõpetajad või 

klassijuhatajad. 

6.11. Õpilastevahelise füüsilise vägivalla juhtumi korral on kooli töötajatel õigus õpilased 

füüsiliselt lahutada, kui nad ei allu suulisele korraldusele. 

6.12. Kakluse ja kehalise vigastuse tekitamise korral teavitatakse vanemaid ja politseid, 

vajadusel kaasatakse kooli meditsiinitöötaja või kiirabi. 

6.13. Varastamise, esemete rikkumise või väljapressimise korral pöördub õpilane või vanem 

klassijuhataja poole. Õpilasel ja vanemal on õigus esitada avaldus politseile. 

6.14. Keemiaklassis, füüsikaklassis, töö- ja tehnoloogia ning kodunduse klassides, 

arvutiklassides, spordisaalides jms täidab õpilane nende ruumide kasutamise erinõudeid. 

6.15. Kui koolimajas või kooli territooriumil viibivad alkoholi-, narkojoobes või suitsetavad 

isikud, tuleb teavitada kooli direktorit, õppealajuhatajat või sotsiaalpedagoogi. 

6.16.  Sõprade ja tuttavatega, kes ei ole Kadrina Keskkooli õpilased, kohtub õpilane üldjuhul 

pärast õppepäeva lõppu. 

6.17. Kooli liikmeskonna turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks ning olukorrale kiirelt 

reageerimiseks (hoonest sisse-välja liikumise jälgimiseks) kasutatakse kooli 

territooriumil jälgimisseadmeid. 

6.18. Jälgimisseadmeid kasutatakse vajadusel ka isikute tuvastamiseks vandalismiaktide 

toimepanemise korral kooli vara vastu. 

6.19. Jälgimisseadmestik töötab ööpäevaringselt ning selle salvestamisandmeid on vajadusel 

õigus kasutada IT arendusjuhil, majandusalajuhatajal ja direktoril. Salvestamisandmeid 

säilitatakse 7 päeva. 

6.20. Tulekahju ja teiste ohtlike juhtumite korral käitutakse vastavalt kooli hädaolukorra 

lahendamise plaanile. 

7. Õpikute, tööraamatute, töölehtede kasutamise ning õpikute koolile 

tagastamise tingimused ja kord 

7.1. Põhiharidust omandaval õpilasel on võimalus ja õigus kasutada kooli õppekava 

läbimiseks vajalikke õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti ning üldkeskharidust 

omandaval õpilasel kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid. 

7.2. Õpikute üleandmise ja vastuvõtmise eest vastutab kooli raamatukoguhoidja. 

7.3. Põhikooliastmes  vahendab klassijuhataja õpikute jagamist, laenutamist ja tagastamist 

raamatukogule.  
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7.4. Õpilane on kohustatud hoidma õpikuid korrektselt, vajadusel kaitsma neid ümbrispaberi 

või kaantega. 

7.5. Õpilane peab tagastama õppeperioodi lõpus või koolist lahkumisel heas seisukorras 

õpikud. 

7.6. Kaotatud või rikutud õpiku on õpilane kohustatud hüvitama raamatukogule. 

7.7. Tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti koolile ei tagastata. 

8. Kooli rajatiste, ruumide, raamatukogu, spordi-,  tehniliste ja muude 

vahendite kasutamise kord õppekavavälises tegevuses 

8.1. Õpilasel on õigus kasutada tasuta õppekavaväliselt kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, 

spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid vastavalt suulisele või kirjalikule kokkuleppele.  

8.2. Õpilasel on võimalus rentida koolikappe. Lepingu koolipoolseks esindajaks on 

majandusalajuhataja (vt lisa 1).  

9. Ürituste korraldamine ja läbiviimine  

9.1. Kooli üritused toimuvad nii tundide ajal kui ka pärast tunde. 

9.2. Ürituste toimumise aluseks on kooli üldtööplaan, ainekomisjonide, aineõpetajate, 

klassijuhatajate, huvi- ja/või sporditegevuse tööplaan. 

9.3. Ülekoolilistest üritustest tuleb teavitada vähemalt 2 nädalat enne üritust direktori 

nõukogu liikmeid vastavalt ürituse sisule. 

9.4. Ürituse teavitamise ja läbiviimise eest vastutavad korraldajad. 

9.5. Kõik õpilased osalevad tundide ajal korraldatud ülekoolilistel üritustel vastavalt 

direktori nõukogus kinnitatud iga õppeaasta tegevuskavale. 

9.6. Õppetundide ajal toimuval üritusel osaleb ka vastava tunni aineõpetaja. 

9.7. Väljaspool õppetööd toimuvatel ülekoolilistel üritustel (koolipeod) osalevad õpetajad 

korrapidaja-õpetajatena vastavalt graafikule. 

9.8. Õppetöövälised üritused (peod, klassiõhtud jne) lõpevad üldjuhul hiljemalt 22.00. 

10. Õpilase õigused 

10.1. Õpilasel on õigus saada tasuta õpetust riiklikus ja kooli õppekavas ettenähtud mahus ja 

tasemes. 

10.2. Õpilasel on võimalus põhjendatud vajadusel õppida individuaalse õppekava järgi. 
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10.3. Õpilasel on õigus saada erinevaid tugiteenuseid: õpiabi, sotsiaalpedagoogi, 

psühholoogi,  eripedagoogi ja logopeedi abi (Õpilase nõustamine ja õpiabi kord). 

10.4. Õpilasel on õigus saada teavet koolikorralduse ja õpilaste õiguste kohta. 

10.5. Õpilasel on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks õpetajate, õpilasesinduse ja kooli 

juhtkonna poole. 

10.6. Õpilasel on õigus ja võimalus osaleda kooli õpilasesinduse töös alates 5. klassist. 

10.7. Õpilasel on võimalus osaleda kooli huviringide töös.  

10.8. Õpilasel on õigus õpilasesinduse või klassijuhataja kaudu esitada kooli juhtkonnale 

ideid kooli töö parendamiseks. 

10.9. Õpilasel on õigus saada meditsiinilist teenindust vastavalt sotsiaalministeeriumi poolt 

kehtestatud korrale. 

10.10. Õpilasel on võimalus saada tasulist printimis- ja paljundusteenust. Tasu on kehtestatud   

Kadrina Vallavalitsuse vastava korraldusega. 

10.11. Õpilasel on õigus olla kaitstud füüsilise ja vaimse vägivalla eest. 

10.12. Õpilasel on õigus kaasõpilaste ja kooli töötajate väärikale suhtumisele. 

11. Õpilaspileti kasutamise kord 

11.1. Igal Kadrina Keskkooli õpilasel on õpilaspilet. 

11.2. Õpilaspilet on õpilase staatust tõendav dokument. 

11.3. Õpilaspilet väljastatakse kooli poolt pärast õpilase arvamist kooli õpilaste nimekirja. 

11.4. Õpilaspilet väljastatakse õpilasele tasuta. 

11.5. Õpilane on kohustatud säilitama õpilaspileti kooliastme (1.−6. kl, 7.−9. kl, 

gümnaasium) lõpuni, pikendades seda iga õppeaasta algul. 

11.6. Õpilaspileti kaotamisel esitab vanem (gümnaasiumiastmes võib ka õpilane) kooli 

direktorile kirjaliku avalduse õpilaspileti dublikaadi väljastamiseks. 

11.7. Esmane dublikaat on tasuta. 

11.8. Alates teisest dublikaadist on õpilaspileti väljastamine tasuline. Tasu suurus on 

kehtestatud kooli ettepanekul Kadrina Vallavalitsuse vastava korraldusega. 

11.9. Õpilaspilet on kehtiv sõidusoodustuse saamiseks ühiskondliku transpordi kasutamisel. 

11.10. Ühistranspordi kasutamisel tasuta sõiduks kooli ja tagasi kehtib sõidukaart koos 

õpilaspiletiga. 

11.11. Koolist lahkumisel tagastab õpilane kehtiva õpilaspileti  kooli kantseleisse. 

https://www.kadrina-kool.edu.ee/dokumendid/opilaste_n6ustamine_ja_6piabi_kord.pdf
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13. Õpilase tunnustamine 

13.1.  Vt Õpilase tunnustamise kord  

14. Õpilase mõjutamise meetmed  

14.1.  Kooli meetmed õpilase mõjutamiseks on järgmised: 

1) klassijuhataja või aineõpetaja suuline märkus; 

2) klassijuhataja või aineõpetaja kirjalik märkus õpilaspäevikus ja/või e-päevikus; 

3) põhjuseta puudumise või distsipliinirikkumise tõttu omandamata õppematerjali 

läbitöötamine pärast õppetunde; 

4) vanema kutsumine kooli vestlusele klassijuhataja, sotsiaalpedagoogi, 

õppealajuhataja või direktoriga; 

5) õpilase käitumishinde alandamine; 

6) õpilase ja vanema kutsumine õppenõukogusse; 

7) direktori käskkiri; 

8) ühiskondlikult kasulik töö kooli heaks; 

9) esildis vallavalitsuse sotsiaalkomisjonile; 

10) avalduse esitamine politseile; 

11) õpilase kustutamine kooli õpilaste nimekirjast (gümnaasiumiastmes) 

14.2.  Konkreetse meetme rakendamine sõltub süüteo raskusastmest ja klassijuhataja 

ettepanekust. Ettepanekuid meetmete rakendamiseks võivad teha kõik kooli töötajad, 

esitades need direktori nõukogule.  

14.3.  Mõjutusmeetmeid rakendatakse kooskõlas PGS-i § 58-ga. 

 

 

  

https://www.kadrina-kool.edu.ee/dokumendid/opilaste_tunnustamise_kord.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019120?leiaKehtiv#para58
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Lisa 1. Kadrina Keskkooli koolikappide kasutamise kord 

 

Kinnitatud direktori kk nr 4, 22.09.2016 

 

1.1. Koolikapi tellija (lapsevanem) vastutab kapi kasutaja (õpilase) koolikapi kodukorra 

järgimise ja kasutamise eest. 

1.1.1. Koolikappi võivad taotleda kõik kooli õpilased. 

1.1.2. Koolikapi taotlemiseks registreeritakse end kooli huvijuhi juures, esitades tellija 

(lapsevanema) kontaktandmed. 

1.1.3. Koolikapi kasutusõiguse saamisel tutvutakse selle kasutuskorraga kooli kodulehel. 

1.1.4. Koolikapi kasutamise eest tuleb tasuda renti 10 € õppeaastas, mis tasutakse 

ettemaksuna (lisa 2). 

1.1.5. Koolikapi kasutamisperiood lõpeb 10. juunil. Koolikapi võti tuleb pärast rendiperioodi 

lõppu tagastada kooli majandusalajuhatajale. Koolikapi võtme kaotamise eest on ette 

nähtud trahv 5 €. 

1.1.6. Ettemaksu saab tasuda ülekandega vastavalt Kadrina Vallavalitsuse poolt esitatud 

arvetele, mis saadetakse tellija (lapsevanema) e-posti aadressile. 

1.1.7. Ettemaks peab olema laekunud hiljemalt 10. septembriks. 

1.1.8. Ettemaksu õigeaegset mittelaekumist mõjuva põhjuseta loetakse koolikapi 

kasutamisõigusest loobumiseks, tühistatakse eelnev kokkulepe ja koolikapp läheb 

soovijate nimekirjas järgmisele kasutajale (õpilasele). 

1.1.9. Koolikappe ei tohi lõhkuda, sodida või muul viisil kahjustada. Koolikapile ei tohi 

kleepida kleepse. Juhul, kui kasutaja (õpilane) enda või kellegi teise koolikappi 

tahtlikult rikub, on koolil õigus nõuda kahju hüvitamist. 

1.1.10.  Koolkapi kasutamise õigus vaadatakse üle iga õppeaasta alguses, üldjuhul pikeneb 

see heaperemeheliku kasutamise korral automaatselt. 

1.1.11.  Arvestust koolikapi renditasu laekumise üle peab Kadrina valla  raamatupidaja ja 

koolikapi kasutajate üle majandusalajuhataja. 

1.1.12.  Koolikapi rentnikul on keelatud anda koolikapi kasutusõigust üle teistele õpilastele. 

1.1.13.  Kool ei vastuta kapis hoitava isikliku vara eest, kui kaotatakse võtmed või antakse 

need üle kolmandatele isikutele. Kool jätab endale õiguse rentniku koolikappi tungival 

vajadusel avada (näiteks, kui tekib kahtlus, et õpilane hoiab kapis keelatud esemeid). 
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1.1.14.  Õigus koolikappi rentida kaob kooli muu vara ja inventari lõhkumise või kooli 

õpilasreeglite jämedal rikkumisel. Otsuse koolikapi kasutusõiguse lõpetamise kohta 

teeb kooli direktor. 

1.1.15.  Kool korraldab  koolikappide perioodilist hooldust. 
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Lisa 2. Kadrina Vallavalitsuse korraldus 

 

 

 

K O R R A L D U S  

 

Kadrina 21. september 2016 nr 381 

 

 

 

Koolikappide kasutamine Kadrina Keskkoolis 

 

 

Aluseks võttes Kadrina Vallavolikogu 2012. aasta 30. mai määruse nr 50 „Kadrina vallavara 

valitsemise kord“ paragrahvi 8 lõike 3, Kadrina Keskkooli põhimääruse paragrahvi 19 lõike 3 ja 

lähtudes Kadrina Keskkooli direktori avaldusest ning Kadrina Keskkooli hoolekogu 2016. aasta 

13. septembri koosoleku protokollist Kadrina Vallavalitsus annab 

 

k o r r a l d u s e : 

 

1. Anda Kadrina Keskkooli õpilastele kasutada koolikapid vastavalt kooli kodukorras kehtestatud 

koolikappide kasutamise korrale. 

2. Kadrina Keskkooli direktoril täiendada kooli kodukorda koolikappide kasutamise korraga. 

3. Kinnitada koolikappide kasutamise ühekordseks tasuks õppeaastas 10 eurot. 

4. Koolikapi kasutamise eest tasumist korraldab Kadrina Keskkooli direktor. 

5. Korraldus jõustub teatavakstegemisest. 

 

 

 

Erich Petrovits Marika Mardõkainen 

Vallavanem Vallasekretär 
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Lisa 3. Õpilaselt eseme(te) kooli hoiule võtmise protokoll 

 

Eseme(te) hoiulevõtja nimi ja amet: _____________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

Õpilase nimi ja klass: ________________________________________________________________  

Eseme(te) hoiule võtmise kuupäev ja kellaaeg: ____________________________________________  

Eseme(te) hoiule võtmise põhjus: ______________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

Hoiule võetud eseme(te) kirjeldus: _____________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

Hoiule võetud eseme(te) asukoht: ______________________________________________________  

 

Õpilase allkiri: _______________________  Eseme(te) hoiulevõtja allkiri: _____________________  

 

 

ESEME(TE) TAGASTAMISE PROTOKOLL 

 

Eseme(te) õpilasele (vanemale) tagastamise kuupäev ja kellaaeg: _____________________________  

Eseme(te) tagastaja nimi ja amet: _______________________________________________________  

Pretensioonid eseme(te) hoidmise osas: __________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 

Õpilase (vanema) allkiri: ___________________  Eseme(te) tagastaja allkiri: ___________________  
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Lisa 4. Kadrina Keskkooli õpilase päevakava 

 

 

 

 

KÄ SKK I R I   

 
Kadrina 10. oktoober 2019 nr 1-5/63 

 

 

 

 

Kadrina Keskkooli päevakava kehtestamine 

 

 

 

 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 25 lg 6 alusel, 

sotsiaalministri 01.08.2001.a väljaantud määruse nr 36 „Tervisekaitsenõuded kooli 

päevakavale ja õppekorraldusele“ alusel 

 

Kehtestan Kadrina Keskkooli päevakava järgmiselt: 

1. Kooli päevakava on õppepäeva jooksul koolikohustuse täitmiseks vajalike 

õpitegevuste ja pikapäevarühmas korraldatavate tegevuste ajaline loetelu. 

2. Kooli tunniplaan on päevakava osa ja koostatakse lähtuvalt riiklikes õppekavades ning 

PGSis ettenähtud tingimustest. 

3. Õppetundide ajaline graafik on järgmine: 

1. 08.40 – 09.25 

2. 09.35 – 10.20 

3. 10.30 – 11.15 

4. 11.35 – 12.20 

5. 12.40 – 13.25 

6. 13.35 – 14.20 

7. 14.30 – 15.15 

8. 15.25 – 16.10 

4. Vahetundide pikkus on 10 minutit, söögivahetundide pikkus on 20 minutit. 

5. Pikapäevarühmade tegevus toimub esmaspäevast reedeni vastavalt tunniplaanile kella 

12.30-st kuni 16.15-ni. Pikapäevarühma õpilased söövad lõunat kell 13.25. 

6. Huvitegevus toimub pärast õppepäeva lõppu vastavalt huviringide juhendajate  

koostatud ajagraafikutele. 

7. Päevakava on õpilasele ja koolitöötajatele täitmiseks. 

 

 

 

 

Arvo Pani 

Direktor 

 


