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Kinnitatud Kolga Kooli direktori 11. märtsi 2019. a. käskkirjaga nr 1-3/14 

KOLGA KOOLI KODUKORD 

1. Kodukorra reguleerimisala 

(1) Käesoleva kodukorraga sätestatakse kooli põhiväärtused, kooli õppekorralduse 

alused, kooli päevakava, õpilase ja vanema teavitamine, koolikohustuse täitmise 

tagamine, õpilaste õigused ja kohustused, õpilaste tunnustamine, vaimse ja 

füüsilise turvalisuse tagamine. 

(2) Kodukorraga kehtestatakse reeglid, mida täidavad koolitöötajad, õpilased ja 

lapsevanemad. 

(3) Kolga Kooli kodukord on üleval koolikorralduse stendil ja veebilehel. 

(4) Kolga Kooli kodukord on kooskõlas 9. juunil 2010. a vastu võetud Põhikooli- ja 

gümnaasiumiseadusega.  

 

2. Kolga Kooli põhiväärtused 

(1) Kolga Kooli kodukorra kui õpilaste, õpetajate ja vanemate koostööd korrastavate 

kokkuleppeliste reeglite aluseks on kooli põhiväärtused, millele kokkulepitu tugineb. 

 

Kolga Kooli põhiväärtused on:   

1) lugupidamine enda ja teiste suhtes – austan enda ja teiste soove ja vajadusi; 

2) osavõtlikkus ja empaatia – märkan ja mõistan elavat, aitan nooremaid ja nõrgemaid; 

3) iseseisvus – püüan  ise endaga hakkama saada, teen sihipäraseid valikuid ja langetan 

otsuseid, vastutan oma tegude eest; 

4) pühendumine – olen sihikindel ja püüan saavutada seatud eesmärke;  

5) leidlikkus – mõtlen  loovalt, lahendan olukordi ning ülesandeid uudsel moel; 

6) väärtustan kodu ja kodumaad. 

 

      Kolga Koolis: 

1) oleme ausad, käitume igas olukorras korrektselt, hoiame kõrgel oma kooli au ja 

esindame väärikalt oma kooli; 

2) austame iseennast, kaasõpilasi, õpetajaid ja teisi inimesi; 

3) oleme täpsed, väärtustame enda ja teiste aega ja tööd; 

4) hoiame enda ja teiste füüsilist ja vaimset tervist, hoiame loodust; 

5) hoiame enda ja kaasõpilaste ja kooli vara; 
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6) peame kinni kokkulepitud lubadustest.    

 

3. Kolga Kooli õppekorralduse alused 

(1) Õpingute alusdokument on Kolga Kooli õppekava, mis on üleval kooli veebilehel 

ning paberkandjal kättesaadav kooli kantseleist.  

(2) Õppeaasta kestab 1. septembrist järgmise aasta 31. augustini, õppeaasta koosneb 

neljast õppeveerandist  või viiest õppeperioodist ja koolivaheaegadest. 

Õppeperioodide kestus ja koolivaheajad on kirjas kooli veebilehel.  

Õppeperioodides on kokku vähemalt 175 õppepäeva. Lõpuklassis on 

õppeperioodides kokku vähemalt 185 õppepäeva. Lõpueksami toimumise päeval 

ja vähemalt kahel päeval enne seda õppetunde ei toimu. Lõpueksami toimumise 

päev ja sellele eelnevad kaks päeva arvatakse õppepäevade hulka. 

(3) Õppeaasta alguses saavad õpilased aineõpetajalt vajalikud õpikud, tööraamatud, 

töövihikud ja töölehed. Õpikud tagastatakse hiljemalt  õppeaasta lõpus  

aineõpetajale, kes teeb e-kooli märke „Ra“ – õpik tagastatud. Kui õpik on rikutud 

või kadunud, siis hüvitab vanem tekkinud kahju.  

(4) Mobiiltelefonid on õppetunni ajal hääletul režiimil ja neid ei kasutata, juhul kui 

õpetaja ei otsusta teisiti.  Sülearvutit, mobiiltelefoni, mp3-mängijaid vm  

audiovisuaalseid vahendeid võib tunnis kasutada vaid õpetaja nõusolekul.  

(5) Koolitöötajal on õigus õpilaselt ära võtta õppetöös mittevajalikud ja/või endale või 

kaasõpilastele või koolitöötajatele ohtlikud esemed. Äravõetud esemed  

tagastatakse hiljemalt koolipäeva lõpus õpilasele, lapsevanemale või  

õiguskaitseorganitele.  

 

4. Kolga Kooli päevakava 

(1) Kolga Kooli tunniplaan on kättesaadav kooli veebilehel ja õppekorralduse stendil. 

(2) Õppetunnid algavad üldjuhul kell 9.00.  

(3) Tunnid toimuvad järgmistel kellaaegadel: 

1. tund 9.00 - 9.45 

2. tund 9.55 - 10.40 

3. tund 10.50 – 11.35 

1.-5. klassi söögivahetund 

4. tund 11.55 - 12.40 

6.-9. klassi söögivahetund 

5. tund 13.00 - 13.45 
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6. tund 13.55 - 14.40 

7. tund 14.50 - 15.35 

(4) Ainekonsultatsioonide ja klassijuhatajate vastuvõtuajad on kokkuleppel 

aineõpetaja ja klassijuhatajaga ning on nähtavad kooli veebilehel.  

(5) Pikapäevarühma töökorda reguleerib Kolga Kooli pikapäevarühma töökorraldus. 

(6) Ringide töö ning õpilasüritused toimuvad üldjuhul pärast õppetunde ja vastavalt 

ringitöö tunniplaanile. Õppekavaväline tegevus ja õpilasüritused lõpevad hiljemalt 

kell 22.00. 

(7) Kolgas elavad või kooli jala käivad ümberkaudsetes külades elavad õpilased 

lahkuvad pärast tundide lõppemist kohe koolimajast. 

(8) Kui õpilasel on järgneva 1 tunni pärast algamas huviring või muusikakooli tund, ei 

pea ta koolimajast lahkuma. 

(9) Kui huviring või muusikakooli tund algab pärast 16.00 ja tunnid on kella 14.40ni, 

siis läheb Kolgas elav õpilane vahepeal koju ja tuleb tagasi vahetult (st 5-10 minutit) 

enne ringi algust. Kui ringide vahele jääb rohkem kui 1 tund, läheb Kolgas elav või 

jalgsi kooli käiv  õpilane vahepeal koju. 

(10) Kui huviring lõppeb, siis õpilane läheb kohe koju, mitte ei jää kooli aega veetma. 

 

5. Õpilase ja vanema teavitamine 

(1) Õpilasel ja vanemal on õigus saada koolist teavet ja selgitusi koolikorralduse ning 

õpilase õiguste ja kohustuste kohta, selleks pöörduvad nad kõigepealt 

klassijuhataja poole. Kool on kohustatud võimaldama statsionaarses õppes õppiva 

õpilase vanemale juurdepääsu kooli valduses olevale teabele selle õpilase kohta.  

(2) Kolga Kooli vastuvõtu tingimused ja kord ning kooli üle riiklikku järelevalvet 

teostavate asutuste kontaktandmed on üleval veebilehel. 

(3) Õppeperioodil või poolaastal algava õppeaine jooksul läbitavatest peamistest 

teemadest, vajalikest õppevahenditest, hindamise korraldusest ja planeeritavatest 

üritustest teavitatakse õpilast õppeperioodi või õppeaine algul. Õpilased ja 

vanemad saavad sellekohase teabega tutvuda e-kooli kaudu. 

(4) Õpilase (1.-3. klassis) kohustus on täita õpilaspäevikut, kuhu ta kannab tunniplaani, 

oma kodused ülesanded ja kooli õppekorraldust ning üritusi puudutava info. 4.-9. 

klassi õpilane vastutab ise tunniplaani, koduste ülesannete, kooli õppekorralduse 

ning üritusi puudutava info teadmise eest.  

(5) Õpilasele ja vanemale teatatakse õppeperioodi või ainekursuse algul e-kooli kaudu 

õpilasele kohalduv osa kooli päevakavast (vt §4). 
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(6) Kool teavitab õpilast ja vanemat õpilase hinnetest vähemalt iga perioodi lõpus 

paberile vormistatud klassitunnistuse või hinnetelehe  kaudu. Elektrooniliselt on 

võimalik kogu aeg hindeid, koduseid töid ja muud teavet jälgida.  

(7) Õpilase arengu toetamiseks korraldatakse temaga koolis vähemalt üks kord 

õppeaasta jooksul arenguvestlus, mille põhjal lepitakse kokku edasises õppes ja 

arengu eesmärkides. 

(8) Kooli ja vanemate koostöö koordineerimiseks kutsub direktor kokku vanemate 

koosoleku arvestusega, et kõigile vanematele antakse vähemalt üks kord aastas 

võimalus osaleda vanemate koosolekul.  Direktor on vähemalt ühe viiendiku klassi 

õpilaste vanemate nõudmisel kohustatud kutsuma kokku selle klassi õpilaste 

vanemate koosoleku. 

 

6. Koolikohustuse täitmise tagamine 

(1) Koolikohustus on kohustus osaleda kooli päevakavas või individuaalses õppekavas 

ettenähtud õppes, täita õpiülesandeid ning omandada teadmisi ja oskusi oma 

võimete kohaselt.  

(2) Õppest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel. Õppetundidest 

puudumise mõjuvad põhjused on järgmised: 

1) õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine; 

2) läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud, sealhulgas rahvatervise seaduse    

§ 8 lõike 2 punkti 3 alusel sotsiaalministri määruses sätestatud ilmastiku-

tingimused, mille puhul on põhjendatud õppest puudumine; 

3) olulised perekondlikud põhjused; 

            4) kooli esindamine 

            5) õppekavaväline õppimine. 

(3) Vanem teavitab hiljemalt õppest puudumise esimesel õppepäeval klassijuhatajat 

õpilase õppest puudumisest ja selle põhjustest. Kui vanem ei ole klassijuhatajat 

õpilase puudumisest teavitanud, teavitab klassijuhataja sellest vanemat hiljemalt 

järgmisel õppepäeval. 

(4) Kui klassijuhatajal on tekkinud põhjendatud kahtlus, et õpilase puudumise 

põhjendamisel on esitatud ebaõigeid andmeid, on koolil õigus taotleda vanemalt 

täiendavaid selgitusi või pöörduda õpilase elukohajärgse valla- või linnavalitsuse 

poole, kes korraldab meetmete rakendamise puudumise tegelike põhjuste 

väljaselgitamiseks ja koolikohustuse täitmise tagamiseks. 
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(5)  Kui vanem ei ole klassijuhatajat õpilase puudumisest teavitanud ning 

klassijuhatajal ei õnnestu puudumise põhjust välja selgitada, teavitab kool hiljemalt 

järgmisel õppest puudumise päeval sellest õpilase elukohajärgset valla- või 

linnavalitsust. Sellisel juhul on valla- või linnavalitsus kohustatud korraldama 

meetmete rakendamise puudumise põhjuste väljaselgitamiseks ja koolikohustuse 

täitmise tagamiseks. 

(6) Koolikohustuse täitmise tagamiseks  kohaldab kool õppest mõjuva põhjuseta 

puudunud õpilase suhtes tulenevalt puudumise põhjustest ühte või mitut  tugi- või 

mõjutusmeedet. 

(7) Tugimeetmetest rakendatakse arenguvestluse läbiviimist, individuaalse õppekava 

rakendamist, õpilase vastuvõtmist pikapäevarühma või kooli juures tegutsevasse 

huviringi, tugispetsialisti teenuse osutamist. 

(8) Kolga Koolis rakendatakse järgmisi mõjutusmeetmeid: 

1) õpilase käitumise arutamine vanemaga; 

2) õpilasega tema käitumise arutamine direktori või õppealajuhataja juures; 

3) õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus; 

4) õpilasele tugiisiku määramine; 

5) kirjalik noomitus; 

6) esemete, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli 

kodukorraga, kooli hoiule võtmine; 

7) õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja 

saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused; 

8) konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga saavutada 

kokkulepe edasiseks tegevuseks; 

9) kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine, mida võib kohaldada vaid õpilase 

või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema nõusolekul; 

10) pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud 

tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul; 

11) ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks 

üritustest ja väljasõitudest; 

12) õppenõukogu otsusel ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega 

saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused. 

(9) Ühe või mitme tugi- ja mõjutusmeetme otsuse edastab klassijuhataja vanemale  

kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.  
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7. Õpilaste õigused ja kohustused  

(1) Õpilasel on õigus ja kohustus täita õpiülesandeid ja osaleda temale kooli 

päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes. 

(2) 1.–3. kooliastmel hinnatakse õpilase käitumist ja hoolsust. Käitumise hindamise 

aluseks on kooli kodukorra täitmine ning üldtunnustatud käitumis- ja 

kõlblusnormide järgimine koolis. Hoolsuse hindamise aluseks on õpilase suhtumine 

õppeülesannetesse: kohusetundlikkus, töökus ja järjekindlus õppeülesannete 

täitmisel. 

(3) Õpilane esindab ennast ja oma kooli väärikalt, hoiab kõrgel ja väärtustab kooli 

mainet ning hoidub nii avalikkuses kui ka veebikeskkonnas kõigest, mis võiks seda 

kahjustada.  

(4) Õpilane kasutab koolis ja kooliga seotud üritustel korrektset eesti keelt ja ei kasuta 

ebatsensuurseid väljendeid.  

(5) Õpilane riietub koolis iga päev korrektselt, teades, et väljakutsuv ja keha paljastav 

riietus ei ole kooli sobiv. Kolga Kooli õpilane ei kanna koolis dresse (v.a. kehalise 

kasvatuse tund), peas kapuutsi, vulgaarse sõnumiga rõivaid. Koolis sees viibib 

õpilane ilma peakatteta, kui see ei ole tervislikel põhjustel vajalik. 

(6) Pidulik ja korrektne riietus on nõutav aktustel ja kokkulepitud üritustel. 

(7) Tervise ja hügieeni huvides kannab õpilane koolis vahetusjalatseid. 

(8) Õpilane hoiab kooli vara ja käitub sellega heaperemehelikult. 

(9) Vanemate õpilaste ülesandeks on olla eeskujuks noorematele koolikaaslastele ja 

abiks korrapidajaõpetajatele.  

(10) Kooli õpilased moodustavad õpilaskonna. Kooli õpilaskonnal on õigus 

otsustada ja korraldada iseseisvalt, kooskõlas seaduste ja seaduse alusel antud 

õigusaktidega, õpilaselu küsimusi. Kõikidel kooli õpilastel on õpilasesinduse 

valimise õigus, mille valimise kord on sätestatud Kolga Kooli õpilasesinduse 

põhimääruses. 

(11) Õpilasel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli 

rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid. Õpilane 

pöördub rajatiste, ruumide ja muude vahendite kasutamiseks nende eest vastutava 

isiku poole. 
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8.  Õpilaste tunnustamine  

(1) Kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest” ja kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest 

üksikutes õppeainetes” tunnustamine 

1)  1.-8. klassi õpilast tunnustatakse kooli õppenõukogu otsusel kiituskirjaga 

„Väga hea õppimise eest”, kui tema muusika- ja kunstiõpetuse, tööõpetuse, 

informaatika ning kehalise kasvatuse aastahinne on vähemalt „4” ja teiste 

õppeainete aastahinded „5”, käitumine eeskujulik või hea. Ettepaneku õpilase 

tunnustamiseks teeb klassijuhataja. 

2) Kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest” võib tunnustada ka õpilast,     kelle 

hindamisel kehalises kasvatuses on meditsiinilistel näidustustel kasutatud 

hinnangut „arvestatud”. 

3) Kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes” 

autasustatakse kooli õppenõukogu otsusel üleminekuklasside õpilasi, kes on 

saavutanud väga häid tulemusi ühes või mitmes õppeaines. Nende õppeainete 

aastahinne on „5” Ülejäänud õppeainetes edasijõudmine vähemalt rahuldav. 

4) Kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes” 

autasustatakse kooli õppenõukogu otsusel 9. klassi õpilasi, kes on saavutanud 

väga häid tulemusi ühes või mitmes õppeaines. Nende õppeainete aastahinne 

8. ja 9. klassis on „5”, nende õppeainete lõpueksami hinne 9. klassis on „5”. 

Ülejäänud õppeainetes edasijõudmine vähemalt rahuldav. 

(2)  Kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustamine 

1) Kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kellel kõigi   

       lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja 

lõpueksamihinne   

       on „väga hea“. 

2) Põhikoolilõpetaja kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustamise otsustab  

kooli õppenõukogu. 

(3) Kolga Kool tunnustab „5“-„4“-õppijaid, kelle käitumine on „hea“ või „eeskujulik“ igal 

poolaastal kiidukirjaga.  

(4) Ülekoolilisele preemiareisile on õigus kandideerida järgmistel õpilastel: 

1) Suurimaid isiklikke edusamme õppeaasta jooksul õppimises ja käitumises 

teinud õpilastel – kandidatuuri esitab klassijuhataja; 

2) Kooli mistahes valdkonnas edukalt esindanud õpilaste – kandidatuuri esitab 

aineõpetaja; 
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3) Kõige suurema heateo kordasaatnud õpilasel õppeaasta jooksul kooliastmeti – 

kandidatuuri esitavad kaasõpilased. 

 

9. Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine 

(1) Kool tagab õpilase koolis viibimise ajal tema vaimse ja füüsilise turvalisuse ning 

tervise kaitse. 

(2) Õpilane ei tarvita ja ei tohi omada kooli territooriumil alkohoolseid jooke, 

tubakatooteid (vt Tubakasedust),  narkootilisi või psühhotroopseid aineid.  

(3) Vägivalla ennetamiseks tagatakse koolis järelevalve õpilaste üle kogu õppepäeva 

vältel. Ruumide ja territooriumi kasutamine korraldatakse võimaluse piires selliselt, 

et see aitaks ennetada õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust 

ohustava olukorra tekkimist.  

(4) Korrapidamise koolis kehtestab direktor oma käskkirjaga. 

(5) Tegutsemisjuhised kriisi korral on sätestatud Kolga Kooli kriisikavas.  

 

10.  Kooli kodukorra kehtivus 

(1) Käesolev kooli kodukord on kooskõlastatud  kooli hoolekogu ja õpilasesindusega. 

(2) Kooli kodukord kehtestatakse alates 18. märtsist 2019. a.  

 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/903024?leiaKehtiv

