Urvaste Kooli õpilaskodu kodukord ja päevakava
1. Õpilaskodu tegutsemise põhimõtted:
1.1. Urvaste Kooli õpilaskodus korraldatakse õppekavavälist tegevust, millega tagatakse
õpilasele tema vajadustele ning huvidele vastavad õppimis-, elamis- ja
kasvatustingimused.
2. Õpilaskodus õpilasele osutatavad teenused ja abi
2.1. Kool tagab õpilase õpilaskodus viibimise ajal tema vaimse ja füüsilise turvalisuse ja
tervise kaitse ning tugispetsialistide teenused.
2.2 Õppekavavälist tegevust viib läbi kooli direktori poolt määratud kasvatusrühma
kasvataja, järgides õpilaskodu kodukorda, päevakava ja kasvatusrühma tööplaani.
2.3. Õpilaskodus loob kasvatusrühma kasvataja õpilasele soodsad tingimused sotsiaalsete
oskuste arendamiseks, õppimiseks, enesearenduseks, suhtlemiseks, huvitegevuseks, vaba
aja sisustamiseks ning puhkamiseks, arvestades õpilase individuaalseid vajadusi.
Igapäevane õppe- ja kasvatustöö, õpilaste kohalolek kajastub kasvatusrühma päevikus.
2.4. Alates kella 22.00 on õpilaste turvalisuse ja heaolu eest õpilaskodus vastutavad
öökasvatajad.
2.5.Urvaste Kooli õpilaskodu on õpilaste jaoks avatud kogu õppeperioodi vältel va
riiklikud pühad ja koolivaheajad.
3. Urvaste Kooli kasvatuskorraldus
3.1. Õpilane võetakse õpilaskodusse lapsevanema või hooldaja kirjaliku avalduse alusel.
Õpilased kasutavad tasuta kooli õppe-, tegevus- ja puhkeruume, mööblit ning
vahendeid. Õpilane elab õpilaskodus kasvatusrühma kasvataja poolt määratud toas.
3.2. Õpilane on kohustatud täitma nii kooli kui õpilaskodu kodukorda ja sellest tulenevalt
temale kohalduvat päevakava.
3.3. Õpilaskodus elav õpilane peab järgima oma tegevustes Urvaste valla avaliku korra
eeskirju. Sellest tulenevalt, ei tohi olla kaasinimeste pahatahtlikku tülitamist,
lärmamist, ebasündsate väljendite kasutamist ning muid inimeste rahu, sündsus- ja
turvatunnet riivavaid või inimväärikust alandavaid tegusid.
3.4. Õpilane ja kooli töötajad kannavad vastutust tema kasutuses olevate õppevahendite,
spordiinventari ja varustuse eest. Vahendite ja mööbli tahtliku rikkumise või
kaotamise korral tuleb need parandada või asendada uutega.
3.5. Õpilasi toitlustatakse kooli sööklas 4 korda päevas: hommikusöök kell 07.30,
lõunasöök kell 12.25 (esmaspäeval kell 12.50), oode kell 15.25, õhtusöök kell 19.00
3.6. Isiklikke elektrilisi kodumasinaid õpilased õpilaskodus ei kasuta. Põrandakütte lülitab
vajadusel sisse rühma kasvataja või komandant.
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3.7. Eriolukorrad ja vajadused õpilaskodus (nt riiete kuivatamine) lahendavad kasvatajad
koos direktori asetäitjaga majanduse alal või õpilaskodu komandandiga.
3.8. Õhtusel ajal, - kell 20.00 1.- 4. klassi õpilastel ja TT- õpilastel ning kell 21.30 5.- 9.
klassi õpilastel on välja lülitatud televiisorid, muusikaaparaadid, mobiiltelefonid,
arvutid. Kell 22.00 (1.- 4. klassi ja TT- õpilastel kell 21.00) on täielik vaikus ja
öörahu. Probleemide korral öörahu ajal pöörduvad õpilased öökasvataja poole.
3.9. Suitsetamine on keelatud.
3.10. Poisid ei käi tüdrukute tubades ja vastupidi. Omavaheliseks suhtlemiseks
kasutatakse puhke- ja tegevusruume.
3.11.Kasvatajatele, komandandile ja med.töötajale peab olema tagatud alati võimalus
pääseda õpilaste tubadesse.
3.12.Ilma kasvataja kohalolekuta või kirjaliku loata ei pääse õpilane oma tuppa.
3.13.Õpilasel on kaasas puhas aastaajale vastav riietus õppetundideks, puhas riietus
kasvatusrühmas olemiseks, vahetusjalatsid, vahetuspesu ning esmased
hügieenitarbed.
3.14.Koolimajas ja õpilaskodus ollakse ainult sisejalatsites. Välisjalatsid ja –riided
hoitakse kooli garderoobis, õpilaskodus oma toas. Õpilaste ja kooli töötajate isiklike
asjade ja raha eest kool ei vastuta, nende allesoleku eest vastutab omanik ise.
Õppetööks ja elamiseks õpilaskodus mittevajalikud asjad jätab õpilane koju.
3.15.Õpilase elamine õpilaskodus on lapsevanemale tasuta.
3.16.Iga õpilane võib kasvatusrühma juurest lahkuda ainult kasvataja teadmisel ja loal.
3.17.Kooli tulevad õpilase külalised tutvustavad ennast ja teavitavaid kooli töötajaid oma
külastuse eesmärgist. Koolis viibivad külalised täidavad kõiki Urvaste Kooli
kodukorra reegleid.
3.18.Õpilaskodu uksed avatakse hommikul kell 07.00 ja suletakse õhtul kell 21.00
3.19.Urvaste Kooli ja õpilaskodu kodukord on õpilastele ja kooli töötajatele täitmiseks
kohustuslik. Kooli ja õpilaskodu kodukord on õpilastele ja vanematele kirjalikult
kättesaadav klassiruumides, kasvatusrühma kasvataja ning kooli sotsiaalpedagoogi
juures. Urvaste Kool avalikustab koolikorraldusliku info ka kooli veebilehel.
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Õpilaskodu päevakava
07.00
07.00- 07.30
07.30
8.00

äratus
pesemine, riietumine, voodite ja tubade korrastamine
suundumine koolimajja koos rühma ja kasvatajaga,
hommikusöök
õppetöö algus

Peale õppetundide lõppu algab kasvatustöö, vaba aeg (osavõtt huviringidest,
tegevused õues ja rühmas)
15.25/15.50 E
15.30-18.00
18.00
19.00
19.00 – 20.00
20.00
21.00
21.30
22.00

oode
vaba aeg ( osavõtt huviringidest, tegevused õues ja rühmas)
õppetund järgmiseks koolipäevaks
õhtusöök, suundumine õpilaskodusse koos rühma ja
kasvatajaga
vaba aeg õpilaskodus (lauamängud, käeline tegevus,
omavaheline suhtlemine, TV vaatamine)
õhtune pesemine, riiete korrastamine, ettevalmistused
öörahuks
1. – 4. klassi ja TT-õpilaste öörahu
5.- 9. klasside õpilaste „vaikne pooltund“, TV vaatamine,
tegevused toas
öörahu
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