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 KINNITATUD 
30. augusti 2005 õppenõukogu otsusega nr 8 

KINNITATUD REDAKTSIOON 
direktori 07. oktoobri 2013 käskkirjaga nr1-1/80 

 

Tallinna Pae Gümnaasiumi kodukord 

I  Üldsätted 

1. Tallinna Pae Gümnaasiumi (edaspidi kool) kodukord kehtestatakse põhikooli- ja 
gümnaasiumiseaduse (PGS) § 68 lg 1 alusel. 

2. Kodukorra eesmärk on anda õpilasele ja õpilase vanemale või eestkostjale (edaspidi vanem) 
teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta.  

3. Kodukorras on määratud kindlaks reeglid, mis on õpilastele ja koolitöötajatele (pedagoogid 
ja teised töötajad) täitmiseks kohustuslikud ning vanemale teadmiseks. 

4. Kooli kodukord on avalik dokument kooli veebilehel www.pae.tln.edu.ee, millega vanem 
saab tutvuda paberil kooli raamatukogus. Kooli kodukord on väljas ka õpilastele nähtavas 
kohas kooli infostendil. 

5. Kooli kodukorras sätestatakse järgmised korrad: 
1) Vanema kohustused koolikohustuse täitmise tagamisel. 
2) Hindamisest teavitamise kord. 
3) Õppest puudumisest teavitamise kord. 
4) Õpilase arengu toetamine ja sellest teavitamise kord. 
5) Õpikute, tööraamatute, töövihikute ja töölehtede kasutamise ning õpikute koolile 

tagastamise tingimused ja kord. 
6) Kooli rajatiste, ruumide, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehniliste ja muude vahendite 

tasuta kasutamise kord õpilastele õppekavavälises tegevuses. 
7) Kooli päevakavast õpilasele kohalduva osa õpilasele ja tema vanemale teatavaks 

tegemise kord.  
8) Kooli tunnustusmeetmed õpilaste tunnustamiseks õpingute jooksul.  
9) Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamise kord. 
10) Õpilase suhtes tugi- ja mõjutusmeetme rakendamise kord.  
11) Tugi- ja mõjutusmeetme rakendamisest teavitamise kord.  
12) Esemete kasutamise viisid, mis toovad kaasa esemete hoiule võtmise kooli poolt.  
13) Kooli hoiule antud esemete hoiustamine ja nende tagastamise kord. 
14) Jälgimisseadmestiku kasutamise kord.  
15) Õpilaspileti kasutamise kord koolis.  
16) Õpilase tasulise huviringi vastuvõtmise ja huviringist väljaastumise kord. 
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II  Vanema kohustused koolikohustuse täitmise tagamisel  

6. Vanemal on õigus: 
1) saada koolist teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta; 
2) pöörduda kooli hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste 

korral; 
3) omada ja kasutada muid õigusi, mis tulenevad seadustest ja nende alusel kehtestatud 

õigusaktidest. 

7. Vanem on kohustatud võimaldama ja soodustama koolikohustuse täitmist, sealhulgas: 
1) looma koolikohustuslikule õpilasele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes 

osalemise eeldused; 
2) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest; 
3) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega; 
4) tegema koostööd kooliga põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ja selle alusel kehtestatud 

õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras; 
5) tundma huvi oma lapse probleemide vastu koolis, pidama ühendust klassijuhatajaga; 
6) kasutama õpilase arengut toetavaid meetmeid, mida talle pakub kool; 
7) pöörduma kooli ettepanekul nõustamiskomisjoni poole; 
8) taotlema vajaduse korral koolilt ja õpilase elukohajärgselt linnavalitsuselt õigusaktides 

sätestatud koolikohustuse täitmise tagamise meetmete rakendamist. 

III  Hindamisest teavitamise kord 

8. Kooli õppekavaga sätestatud hindamiskord on avalikustatud kooli veebilehel. Täiendavalt on 
klassijuhatajatel kohustus õppeaasta esimesel lapsevanemate koosolekul tutvustada kehtivat 
hindamiskorda vanematele ja esimeses klassijuhatajatunnis õpilastele. 

9. Õppeveerandi või kursuse algul teeb õppeaine õpetaja õpilastele teatavaks vastava õppeaine 
nõutavad teadmised ja oskused, nende hindamise aja ja vormi ning hindamise kriteeriumid. 
Õpetaja lähtub õpilaste teavitamisel  õpetaja töökavast, mille ta on koostanud kooliõppekava 
üldosa ja ainekava alusel kõikidele klassidele, kus ta õpetab ning milles on täpsustatud kooli 
ainekavas esitatut, arvestades konkreetseid õpilasi, kasutatavat õppekirjandust ja -materjale 
ning õpetajatevahelist koostööd. Õpetaja töökavadega on võimalik tutvuda kõikidel õpilastel 
ja vanematel.  

10. Klassijuhataja teeb õppeaasta algul õpilastele teatavaks õpilaste käitumise ja hoolsuse 
hindamise põhimõtted ja kriteeriumid põhikoolis ning käitumise hindamise põhimõtted ja 
kriteeriumid gümnaasiumis.  

11. Õpilast ja tema vanemat teavitab kool kokkuvõtvatest veerandi-, kursuse-, aasta- või 
kooliastmehinnetest ja käitumise- ning hoolsuse hinnetest e-kooli vahendusel ja 
klassitunnistuse kaudu. 

12. Õpilane ja tema vanem saab täiendavat teavet õpilase hinnetega seotud küsimustes vastavalt 
klassi- või aineõpetajalt suuliselt. 
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13. Hinnatava töö sooritamise ajal puudumise või selle ebaõnnestumisega seotud küsimustes aga 
ka järelevastamise või järeltööde sooritamise korraga seotud küsimustes saab teavet 
hindamiskorrast, mis on avalikustatud kooli veebilehel ja/või vastava aine õpetajalt. 

14. Teavet õpilase hinnete kohta ei väljastata telefoni ega e-posti teel. 

15. Õpilase või vanema poolt kümne tööpäeva jooksul hinde teada saamisest tõstatatud õpilase 
hindamisega seotud vaidlusküsimused lahendab kooli direktor vastava põhjendatud taotluse 
esitamisel viie tööpäeva jooksul ning teavitab sellest taotluse esitajat viie tööpäeva jooksul 
otsuse vastuvõtmise päevast arvates. 

IV  Õppest puudumisest teavitamise kord 

16. Õppest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel (PGS §35 lg 2). Kui vanem ei ole 
kooli õpilase puudumisest teavitanud, teavitab kool sellest vanemat hiljemalt järgmisel 
õppepäeval, kasutades vanema poolt koolile esitatud kontaktandmeid.  

17. Kui õpilane peab olema õppetööst eemal kodustel põhjustel, esitab vanem vähemalt nädal 
enne planeeritavat puudumist kooli kirjaliku taotluse, direktori või õppealajuhataja nõusoleku 
saamisel vormistatakse puudumine direktori käskkirjaga ja teave edastatakse õpetajatele. 

18. Kui koolitöötajate tegevuse tulemusena või kooli esindamise eesmärgil võistlustel, üritustel 
või olümpiaadidel ei saa õpilane viibida õppetunnis, siis sellest teavitab klassijuhataja 
vanemat ja taotletakse tema kirjalikku nõusolekut õpilase vabastamise kohta õppetunnist. 
Puudumine vormistatakse direktori käskkirjaga ja teave edastatakse õpetajatele. 

19. Kool peab õppest puudumiste üle arvestust ning teeb kokkuvõtte vähemalt üks kord 
õppeveerandi jooksul ja klassijuhataja teavitab sellest vanemat e-kooli kaudu. 

20. Gümnaasiumi õpilane või tema vanem teavitab hiljemalt õppest puudumise esimesel 
õppepäeval kooli õppest puudumisest ja võimaluse korral puudumise kestvuse e-kooli kaudu. 

V Õpilase arengu toetamine ja sellest teavitamise kord 

21. Õpetajad jälgivad õpilase arengut ja toimetulekut koolis ning vajaduse korral kohandavad 
õpet õpilase vajaduste kohaselt. Õpilase võimete ja annete arendamiseks koolis selgitatakse 
välja õpilase individuaalsed õpivajadused, valitakse sobivad õppemeetodid ning 
korraldatakse vajaduse korral diferentseeritud õpet. Kool tagab õpilasele, kellel tekib ajutine 
mahajäämus eeldatavate õpitulemuste saavutamisel, täiendava pedagoogilise juhendamise 
väljaspool õppetunde. Konsultatsioonide ajagraafik õppeaineti koos läbiviivate õpetajate 
nimedega ja ruumijaotusplaaniga on avaldatud kooli veebilehel. 

22. Õpilase arengu toetamiseks korraldatakse temaga koolis vähemalt üks kord õppeaasta 
jooksul arenguvestlus, mille põhjal lepitakse kokku edasises õppes ja arengu eesmärkides. 
Arenguvestlusel osalevad õpilane, klassijuhataja ja vanem ning kui õpilane on andnud selleks 
nõusoleku, siis ka valikuliselt kooli tugispetsialistid. 

23. Õpilasele, kelle veerandihinne on „puudulik” või „nõrk”, kellele on antud samaväärne 
sõnaline hinnang või on jäetud hinne välja panemata, koostatakse selles õppeaines 
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individuaalne õppekava või määratakse mõni muu tugisüsteem (nt logopeediline abi) 
vastavalt kooli õppekavas sätestatule, et aidata omandada nõutavad teadmised ja oskused. 

24. Individuaalne õppekava määratakse ka koduõppel olevale õpilasele. Koduõppena käsitletakse 
õppetöö korraldamist väljaspool kooli ruume tulenevalt õpilase tervislikust seisundist või 
vanema taotlusel õppetöö korraldamist vanema poolt. 

25. Logopeed teeb koostööd õpetajatega. Õppeaasta esimestel nädalatel teeb logopeed klassides 
uuringu, mille põhjal selgitab välja logopeedilist lisatööd vajavad õpilased ja moodustab 
õpirühmad. Logopeed keskendub oma töös eelkõige suulise ja kirjaliku kõne arendamisele. 
Õpilane osaleb tundides 1-3 korda nädalas talle ettenähtud aegadel. Töö tulemuslikkuse 
seisukohalt on äärmiselt oluline järjepidev osavõtt tundidest. 

26. Õigekirjaraskustega õpilaste kirjalikke töid on lubatud seadusega ettenähtud korras hinnata 
diferentseeritult (leebemalt), aga seda üksnes tingimusel, et õpilane osaleb süstemaatiliselt 
logopeedilisel lisatööl ega katkesta seda omavoliliselt. Diferentseeritud hindamise õigus 
laieneb samadel tingimustel ka põhikooli vene keele lõpueksamile. 

27. Psühholoogi töö eesmärk on õpilaste edasijõudmise toetamine ning lapsevanemate 
nõustamine ja abistamine õpilaste koolis edasijõudmise kindlustamisel. Koos 
sotsiaaltöötajaga vastutab ta oluliste isikuandmete ja info õige kasutamise eest. 

28. Õppeaasta esimesel veerandil viib psühholoog läbi uuringu 1., 5. ja 10. klasside õpilaste seas 
selgitamaks välja koolikeskkonnas raskemalt kohanevad õpilased, kellele osutatakse 
individuaalset abi. 

29. Kooli sotsiaaltöötaja töö eesmärk on tagada õpilasele kindlus- ja turvatunnet. 
Sotsiaalpedagoogi ülesanne on arvestada õpilase individuaalseid iseärasusi ja lähtuvalt sellest 
leida lahendusi õpilase probleemidele nii koolis kui ka kodus. Ta tegeleb koolivägivalla ja 
sotsiaalse tõrjutuse probleemidega. 

30. Vanem saab probleemide korral kokku leppida individuaalse vestluse logopeedi, psühholoogi 
või sotsiaaltöötajaga. Nimetatud spetsialistide vastuvõtuaegade kohta saab vanem teavet 
vahetult koolist või tehes pöördumise e-posti teel. Tugispetsialistide kontaktandmed on 
avalikustatud kooli veebilehel. 

VI  Õpikute, tööraamatute, töövihikute ja töölehtede kasutamise ning 
õpikute koolile tagastamise tingimused ja kord 

31. Õpikute, tööraamatute, töövihikute ja töölehtede tasuta kasutamisse andmisel lähtub kool 
võlaõigusseaduses § 389 - § 395 sätestatust, arvestades põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses § 
22 sätestatut ja haridus- ja teadusministri 24. augusti 2010. a määruses nr 46 
„Kooliraamatukogude töökorralduse alused“ sätestatud erisusi. 

32. Kõik põhikooli õpilased saavad õppeaasta alguses koolisümboolikaga õpilaspäeviku. 
Õpilasel lasub õpilaspäeviku kaasaskandmise ja täitmise kohustus.  

33. Õpilane või tema vanem ja koolitöötaja peab kandma tasuta kasutamiseks antud õpikute, 
tööraamatute, töövihikute ja töölehtede säilitamiseks vajalikud kulud. Õpilasel ja 
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koolitöötajal on õigus võtta ära enda poolt õppevahenditele tehtud parendused, kui see on 
õppevahendit kahjustamata võimalik. 

34. Õpilane ja koolitöötaja ei vastuta kasutusse antud õpikute, tööraamatute, töövihikute ja 
töölehtede otstarbelisest kasutamisest tingitud muutumise või halvenemise eest. 

35. Suvevaheajale minnes või koolist lahkudes on õpilane kohustatud tagastama õpilase 
kasutusse antud õppevahendid ja õpikud. Kooli raamatukogu võib õppevahendi tagastamist 
nõuda ka varem, kui on möödunud aeg, mille jooksul õpilane ja koolitöötaja oleks saanud 
kasutuseesmärgi saavutada. 

36. Õpikute tagastamine kasutustähtaja lõpul toimub raamatukogu poolt määratud korra alusel, 
mis on sätestatud raamatukogu kasutuseeskirjas. 

37. Raamatukogu võib õpiku tagasi nõuda, kui: 1) ta vajab õpikut ettenägematute asjaolude tõttu; 
2) õpilane või kooltöötaja annab õpiku kasutamise õigustamatult üle kolmandale isikule või 
kui õppevahend on tõsiselt ohustatud õpilase või koolitöötaja kohustuste rikkumise tõttu; 3) 
õpilane arvatakse koolist välja või koolitöötajaga lõpetatakse tööleping. 

38. Kui õpikud laenutati individuaalselt õpilasele, siis vastutab õpikute tagastamise eest õpilane. 
Kui õpikud anti ainekomplektina aineõpetajale või klassikomplektina klassijuhatajale, siis 
vastutab õpikute raamatukogule tagastamise eest vastavalt aineõpetaja või klassijuhataja. 

39. Õppe- või ainekabinetti koolitöötajate antud õpikud tagastatakse raamatukokku või 
pikendatakse nende laenutust iga õppetsükli lõpus. 

40. Õppevahendite või õpiku tahtliku rikkumise või kaotamise korral tekitatud ainelise kahju 
hüvitab vastavalt õpilane või tema vanem vastavalt raamatukogu kasutamiseeskirjas ette 
nähtud hüvituskorrale. Koolitöötaja tekitatud ainelise kahju hüvitab koolitöötaja vastavalt 
raamatukogu kasutamiseeskirjas ette nähtud hüvituskorrale. 

41. Raamatukogule tekitatud kahju hüvitamise nõuded tasuta kasutusse antud õpiku muutusest 
või rikkumisest tuleneva kahju hüvitamiseks aeguvad kuue kuu jooksul õpiku tagastamisest. 
Õpilase või koolitöötaja nõuded kulude hüvitamiseks või parenduse äravõtmiseks aeguvad 
kuue kuu jooksul. Tasuta kasutusse antud õpiku tagastamise nõude aegumistähtaeg hakkab 
kulgema 05. juunist. 

VII  Kooli rajatiste, ruumide, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehniliste ja 
muude vahendite tasuta kasutamise kord õpilastele õppekavavälises 
tegevuses 

42. Kooli rajatiste, ruumide, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehniliste ja muude vahendite tasuta 
kasutamisse andmisel lähtub kool võlaõigusseaduses § 389 - § 395 sätestatust: 

43. Kool annab õpilasele tasuta kasutamiseks kooli rajatised, ruumid, raamatukogu ning õppe-, 
spordi-, tehnilised ja muud vahendid (edaspidi õppevahendid). 

44. Kooli ruumidena käsitletakse õpperuume, õpperuumi abiruume, aulat, söögisaali, 
tervishoiuteenuse osutamise ruume, taastusruume ja koridore, võimlemissaali abiruume, 
riidehoiuruume, tualett- ja duširuume, abipersonali ruume. 
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45. Õpilane täidab ruumide kasutamisel nendes kehtestatud ohutus- ja korranõudeid, mida 
õpetaja tutvustab õpilasele iga õppeaasta õppekavavälise tegevuse algul. Õpilase 
mitmekordsel ohutusnõuete eiramisel või korranõuete rikkumisel teavitab kool sellest 
vanemat ning õpilane eemaldatakse õppekavavälisest tegevustest õppeaasta lõpuni. 

46. Õppevahendeid kasutab õpilane heaperemehelikult üksnes selleks ettenähtud viisil, ei lõhu 
neid tahtlikult, ei anna neid edasi kolmandatele isikutele, ei vii neid ruumist välja.  

47. Enne tehniliselt keerukate õppevahendite kasutamisest instrueerib õpetaja eelnevalt õpilast, 
mida kinnitab õpilane allkirjaga. 

48. Õppevahendi mittesihipärase kasutamise või tahtliku rikkumise korral teavitab kool sellest 
vanemat, misjärel võib kool nõuda vanemalt õppevahendi hüvitamist samaväärse vahendi 
asendamisega või hüvitamist rahaliselt.  

49. Kahju hüvitamise nõuded kasutusse antud õppevahendite muutusest või rikkumisest tuleneva 
kahju hüvitamiseks aeguvad kuue kuu jooksul eseme tagastamisest. 

VIII  Kooli päevakavast õpilasele kohalduva osa õpilasele ja tema vanemale 
teatavaks tegemise kord  

50. Kooli päevakava on avalik dokument, millega saab vanem tutvuda kooli veebilehel. Kooli 
päevakava on väljas õpilastele nähtavas kohas kooli infostendil. 

51. Täiendavalt on klassijuhatajatel kohustus õppeaasta esimesel lapsevanemate koosolekul 
tutvustada kehtivat päevakava vanematele ja esimeses klassijuhatajatunnis õpilastele. 

52. Kooli vastuvõetud uusi õpilasi ja vanemaid teavitab kehtivast päevakavast klassijuhataja. 

53. Õpilase päevakava ning muudatused selles loetakse vanemale kättetoimetatuks, kui vanem 
on tutvunud kooli veebilehe kaudu õpilase päevakava või selles tehtud muudatustega. 

IX  Kooli tunnustusmeetmed õpilaste tunnustamiseks õpingute jooksul 

54. Lähtuvalt haridus- ja teadusministri 9. veebruari 2006 määrusest nr 8 „Õpilaste tunnustamise 
kord” tunnustatakse õpilasi järgmiselt: 
1) Kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kellel kõigi 

lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksamihinne on «väga 
hea». 

2) Kuldmedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kelle kõigi õppeainete 
kooliastmehinne on «väga hea». 

3) Hõbemedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kellel kuni kahes õppeaines on 
kooliastmehinne vähemalt «hea» ja ülejäänud õppeainetes «väga hea». 

4) Põhikoolilõpetaja kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustamise või 
gümnaasiumilõpetaja kuld- või hõbemedaliga tunnustamise otsustab kooli õppenõukogu. 

5) Kiituskirjaga «Väga hea õppimise eest» ja kiituskirjaga «Väga heade tulemuste eest 
üksikus õppeaines» kõikide klasside õpilasi. 
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55. Kooli õppenõukogu otsusega avaldatakse õpilastele tunnustust väga heade õpitulemuste, 
käitumise ja hoolsuse eest kooli kiituskirjaga.  

56. Kooli õppenõukogu otsusega avaldatakse õpilastele tunnustust silmapaistvate saavutuste eest 
aineolümpiaadidel, spordi- ja huvitegevuses, projektitöös ning eeskujuliku käitumise ja 
koolikohustuse täitmise eest kooli tänukirja, diplomi või kingitusega järgmiselt: 
1) kooli tänukiri klassi ja kooliastme parimaks gümnasistiks tunnistamisel; 
2) kooliastme õppeaasta „Parima gümnasisti auraamatusse“ kandmine parimaks 

gümnasistiks tunnistamisel; 
3) kooli diplom kooli esindamise eest linna- ja/või vabariiklikel aineolümpiaadidel; 
4) kooli diplom tublide sportlike saavutuste eest linna- ja/või vabariiklikel võistlustel;  
5) raamat (raamatupoe kinkekaart) või meene medaliga kooli lõpetamise puhul; 
6) direktori vastuvõtule kutsumine koos vanematega õppeaasta lõpus; 
7) ekskursiooniga premeerimine (parimat klassi õppeedukuselt, kooli- ja rahvusvaheliste 

projektide võitjaid, parimaid õpitulemusi saavutanud õpilasi); 
8) suuline kiitus tunnustuse avaldamiseks õpilaste üldkogunemisel. 

57. Klassijuhatajate, aineõpetajate ja ringijuhendajate ettepanekul avaldatakse õpilastele 
tunnustust igapäevase õppetöö käigus heade õpitulemuste, käitumise, töökuse, hoolsuse või 
aktiivse huvitegevuses osalemise eest järgmiselt:  
1) individuaalne suuline kiitus;  
2) kiitus õpilaspäevikusse; 
3) kiitus e-koolis; 
4) tänu või kiitus direktori käskkirjaga. 

X Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamise kord 

58. Kool tagab õpilase koolis viibimise ajal tema vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise 
kaitse. 

59. Õpilaste ja kooli töötajate vaimset või  füüsilist turvalisust ohustavate olukordade 
ennetamiseks on kooli töötanud välja reeglid õpilastele, milles on väljatoodud õpilaste 
õigused ja kohustused.  

60. Õpilasel on õigus: 
1) täita õpiülesandeid ja osaleda temale kooli päevakavas või individuaalses õppekavas 

ettenähtud õppes; 
2) saada õppekavas ettenähtu omandamiseks täiendavat õpiabi õpetajalt tema üldtööaja 

piires; 
3) saada vajadusel abi koolis toimetulekuks sotsiaaltöötajalt, logopeedilt, psühholoogilt;  
4) olla koheldud austuse ja osavõtlikkusega; 
5) olla kaitstud vägivalla ja julma kohtlemise eest;  
6) oma mõtetele ja tõekspidamistele, oma mõtteid vabalt väljendada solvamata seejuures 

teisi; 
7) puhata ja vaba aega veeta, võtta osa huvitegevusest; 
8) kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, 

spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kodukorras sätestatud korras; 
9) osaleda kooli õpilasesinduse valimisel, olla valitud ja osaleda selle töös; 
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10) pöörduda oma õiguste kaitseks järelevalveametniku või lastekaitseorganisatsiooni poole; 
11) omada ja kasutada muid õigusi, mis tulenevad seadustest ja nende alusel kehtestatud 

õigusaktidest. 

61. Õpilane on kohustatud: 
1) täitma õpiülesandeid ja osalema temale kooli päevakavas või individuaalses õppekavas 

ettenähtud õppes; 
2) täitma kooli kodukorda; 
3) õppima võimetekohaselt, arendama end ja täiendama oma teadmisi; 
4) suhtuma lugupidavalt kaasinimestesse, hoidma loodust ja elama keskkonda säästvalt; 
5) hoidma kooli head mainet, käituma väärikalt; 
6) hoidma heaperemehelikult kooli kasutuses olevat vara; 
7) täitma muid seadustest ja nende alusel antud õigusaktidest tulenevaid õpilastele pandud 

kohustusi. 

62. Õpilaste tervise kaitseks ning vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade 
ennetamiseks on kool kehtestanud Tallinna Pae Gümnaasiumi päevakava (kinnitatud 
direktori 30. augusti 2010 käskkirjaga nr 1-1/209; avaldatud elektrooniliselt kooli kodulehel, 
kooli siseveebis ning paberkandjal õpilaste infotahvlil) . 

63.  Kooli päevakava kehtestamise eesmärgiks on luua õpilasele eakohane, turvaline, positiivselt 
mõjuv ja arendav õppekeskkond, millega tagatakse õpilase vaimse ja füüsilise tervise 
säilitamine ning õppe- ja kasvatustegevusest tulenevate ebasoodsate mõjude vähendamine.  

64. Õpilase suhtes, kes ei käitu kooli kodukorra kohaselt, rakendatakse koolis õpilase suhtes 
põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid (vt ka järgnevad pt 
X ja XI). 

65. 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 (vt ka pt VII). 

66. Kodukorra kaudu ei võta kool endale politsei või kohtu pädevuses olevaid funktsioone. 

XI  Õpilase suhtes tugi- ja mõjutusmeetme rakendamise kord 

67. Eesmärgiga mõjutada õpilasi kooli kodukorra kohaselt käituma ja teistest lugu pidama ning 
ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis, võib õpilase suhtes rakendada 
põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid. 

68. Enne tugi- või mõjutusmeetme määramist kuulatakse ära õpilase selgitused ja põhjendatakse 
õpilasele tugi- või mõjutusmeetme valikut. Õpilasel ja vanemal võimaldatakse enne 
mõjutusmeetme rakendamist anda arvamus õpilase käitumise ja mõjutusmeetme rakendamise 
kohta. 

69. Õpilase suhtes võib rakendada käesolevas kodukorras sätestatud tingimustel ja korras 
kohaldatavaid tugimeetmeid ning üht või mitut järgmist mõjutusmeedet: 
1) õpilase käitumise arutamine vanemaga; 
2) õpilasega tema käitumise arutamine direktori või õppealajuhataja juures; 
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3) õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus või hoolekogus; 
4) õpilasele tugiisiku määramine; 
5) kirjalik noomitus; 
6) esemete, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, kooli 

hoiulevõtmine; 
7) õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni 

lõpuks nõutavad õpitulemused (mõjutusmeetmete rakendamise ajal tagab kool 
järelevalve õpilase üle ja vajaduse korral õpilase pedagoogilise juhendamise); 

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 (mõjutusmeetmete rakendamise ajal tagab kool 
järelevalve õpilase üle ja vajaduse korral õpilase pedagoogilise juhendamise); 

11) ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja 
väljasõitudest; 

12) ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad 
õpitulemused. 

XII  Tugi- ja mõjutusmeetme rakendamisest teavitamise kord 

70. Tugi- ja mõjutusmeetme rakendamisest teavitamisel lähtub kool haldusmenetluse seaduses § 
25 - § 32 sätestatust, arvestades põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses § 58 sätestatut. 

71. Ajutist õppes osalemise keeldu koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad 
õpitulemused võib õpilase suhtes rakendada kuni 10 õppepäeva ulatuses ühe poolaasta 
jooksul.  

72. Otsus ajutise õppes osalemise keelu kohaldamise kohta vormistatakse kirjalikult ja 
toimetatakse õpilasele või piiratud teovõimega õpilase puhul vanemale kätte posti teel või 
antakse kätte allkirja vastu.  

73. Õpilasele, kellele kohaldatakse ajutist õppes osalemise keeldu, koostatakse koostöös õpilase 
või piiratud teovõimega õpilase puhul koostöös vanemaga individuaalne õppekava, et tagada 
nõutavate õpitulemuste saavutamine. Piiratud teovõimega õpilase vanem tagab käesolevas 
lõikes nimetatud mõjutusmeetme kohaldamise ajaks järelevalve õpilase üle ning õppe 
korraldamise individuaalse õppekava kohaselt. 

XIII  Esemete kasutamise viisid, mis toovad kaasa esemete hoiule võtmise 
kooli poolt  

74. Väljendamaks koolis avalikult sallimatust koolikiusamise ja igasuguse vägivalla suhtes on 
koolis keelatud: 
1) pildistamine või filmimine (lubatud ainult kooli juhtkonna loal); 
2) õppetundide ja ürituste ajal helitekitavate seadmete kasutamine; 
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3) endale ja teistele ohtlike esemete ning ebaseaduslike ainete kaasa toomine ja kasutamine: 
nt terariistad, tulirelvad (või nendega sarnased esemed), pürotehnika, välgumihklid, 
tikud, sigaretid (sh e-sigaretid), narkootikumid, alkohol või muud mürgised ained. 

4) pornograafiliste trükiste kaasatoomine ja levitamine. 

75. Koolitöötajal on õigus võtta ese hoiule, kui eset võidakse kasutada viisil, mis võib ohustada 
isikut ennast või teist isikut, mis võiks kaasa tuua teise isiku vigastamise, tapmise või võõra 
asja kahjustamise.  

76. Vägivalla ennetamiseks tagatakse koolis järelevalve õpilaste üle kogu õppepäeva vältel. 

77. Kool võib õpilaste ja koolitöötajate turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks ning 
olukorrale reageerimiseks kasutada kooli territooriumil jälgimisseadmestikku turvaseaduses 
sätestatud tähenduses ja korras, arvestades isikuandmete kaitse seaduses sätestatud nõudeid. 

XIV  Kooli hoiule antud esemete hoiustamine ja nende tagastamise kord 

78. Kooli hoiule antud esemete hoiustamisel ja nende tagastamisel lähtub kool 
võlaõigusseaduses § 883 - § 986 sätestatust. 

79. Koolitöötaja poolt hoiulevõetud asja hoiab direktor. Direktor, kellele asi on hoiule antud, 
peab hoidma asja selle säilimist tagaval viisil. 

80. Õpilasele, kellelt asi hoiule võetakse, väljastab direktor viivitamata asja hoiulevõtmise 
protokolli koopia, milles märgitakse kooli nimetus, kes hoiulevõtmist kohaldab, 
hoiulevõtmise aeg ja põhjus ning hoiulevõetava asja kirjeldus. Kui õpilane, kellelt asi hoiule 
võetakse, ei ole asja omanik ega selle seaduslik valdaja või kui asja ei võetud hoiule isikult 
ning omanik või seaduslik valdaja on tuvastatav, teavitab direktor omanikku või seaduslikku 
esindajat asja hoiulevõtmisest viivitamata. 

81. Hoiulevõetud asja omanikule või seaduslikule valdajale tagastatakse asi viivitamata pärast 
hoiulevõtmise aluse äralangemist. 

82. Vallasasja hoiulevõtmiseks võib kasutada vahetut sundi nii kaua, kui see on eesmärgi 
saavutamiseks vältimatu. 

83. Käesolevas punktis sätestatud meetme protokollimine on kohustuslik. 

84. Koolijuht annab vanematele juhtumiga seotud detailideni ausat infot. 

XV  Jälgimisseadmestiku kasutamise kord 

85. Õpilaste ja koolitöötajate turvalisuse ning piiratud teovõimega õpilaste üle järelevalve 
tagamiseks võib kool kontrollida kooli hoonest või territooriumilt sisse- ja väljaliikumist 
(hetkel koolil puudub jälgimisseadmestik). 

86. Ohu väljaselgitamiseks ja tõrjumiseks või korrarikkumise kõrvaldamiseks kaalub kooli 
juhtkond teha ettepaneku hoolekogule, õppenõukogule, lastevanematele võimalust kasutada 
koolis toimuva jälgimiseks pilti salvestavat jälgimisseadmestikku. 
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87. Jälgimisseadmestiku salvestist säilitatakse üks kuu salvestamise päevast arvates. Salvestist 
säilitatakse piiratud juurdepääsuga valvatavas ruumis. 

88. Jälgimisseadmestiku kasutamisest teavitamiseks kasutatakse kooli välisuksele paigutatud 
teabetahvlit, millel on musta värviga videokaamera kujutis ning sõna «VIDEOVALVE». 

89. Juurdepääsuõigus salvestisele on direktoril, kes on koolis juurdepääsuõigust omavaks 
isikuks. 

90. Direktor fikseerib igakordse juurdepääsu salvestisele, fikseerides kuupäeva ja kellaaja ning 
eesmärgi, mis tingis salvestise vaatamise vajaduse. 

XVI  Õpilaspileti kasutamise kord koolis  

91. Õpilaspilet on koolis õpilase õppimist tõendav dokument, mille annab õpilasele välja kool 
pärast õpilase arvamist kooli õpilaste nimekirja. 

92. Koolis on õpilaspilet kasutatav koolimajja sissepääsu õiguse tõendamiseks, näidates  
õpilaspiletit kooli valvetöötajale. 

93. Lugejateenindus raamatukogus toimub õpilaspileti alusel. 

94. Õpilaspilet võib olla isikut tõendavaks dokumendiks «Isikut tõendavate dokumentide 
seaduse» §-s 4 kehtestatud tingimustel.  

XVII  Õpilase tasulise huviringi vastuvõtmise ja huviringist väljaastumise 
kord 

95. Huviringi vastuvõtmiseks esitab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja (edaspidi vanem) 
huviringi õpetajale taotluse koolis kehtestatud vormi kohaselt. 

96. Huviringi õpilane/laps (edaspidi õppur) arvatakse huviringi nimekirja taotluse alusel kooli 
direktori käskkirjaga ning vanemaga sõlmitakse huviringi õppeteenuse kasutamise leping 
koolis kehtestatud vormi kohaselt. 

97. Õppuri ümberpaigutamise rühmades või teenuse kasutamise muutmine vanema soovil 
vormistatakse direktori käskkirjaga ainult vanema kirjaliku taotluse alusel koolis kehtestatud 
vormi kohaselt. 

98. Õppuri huviringist lahkumiseks omal soovil esitab vanem direktorile kirjaliku taotluse 
hiljemalt 30 päeva enne lahkumist koolis kehtestatud vormi kohaselt. 

99. Kooli algatusel arvatakse õppuri huviringist välja järgmistel juhtudel: 

1) õppur on põhjuseta puudunud järjest rohkem kui kaks kuud; 
2) õppuri kooli kodukorra ja üldtunnustatud käitumisnormide rikkumise korral; 
3) õppetasu võlgnevuse korral üle kahe kuu. 

 

 


