
Järveküla Kooli kodukord 

 
 
Kodukord kehtestatakse "Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse" § 68 lõike 1 alusel. 
 
Üldsätted  

● Kodukorrast kinnipidamine tagab koolis töörahu ja turvalisuse. 
● Kooli igapäevane tegevus toimub vastavalt kooli päevakavale. 
● Koolielu puudutav informatsioon on kättesaadav kooli kodulehel ja        

Stuudiumis. 
● Kodukord kehtib koolimajas, kooli territooriumil ja kooli üritustel kõigile.  

 Päevakava 

1. tund 8.30 – 9.15 

2. tund 9.25 – 10.10 

3. tund 10.20 – 11.05 

Lõuna 1.-2. klassid 11.05 -11.25 

4. tund 11.25 – 12.10 

Lõuna 3.-7. klassid 12.10 – 12.30 

5. tund 12.30 – 13.15 

6. tund 13.25 – 14.10 

7. tund 14.20 – 15.05 

 

 



Koolipäeva korraldus  

● Koolimaja on avatud tööpäevadel kella 7.30 - 18.00-ni. 
● Õppe- ja kasvatuskorralduse põhivorm on õppetund. Õppetunnid toimuvad koolis või          

õppekäiguna õpilase päevakava piires, väljaspool päevakava toimuvad üritused        
kokkuleppel lapsevanematega.  

● Õppetund kestab üldjuhul 45 minutit, vahetund 10-20 minutit ja lõunapaus 20 minutit. 
● Õppetundi alustab ja lõpetab õpetaja. 
● Vahetundides peavad õues ja kooliruumides korda kooli töötajad.  
● Klasside ja ülekoolilised üritused kantakse Stuudiumi kalendrisse (alguse ja         

lõpuajaga). 
● 1.-3. klassi õpilasel on võimalus osaleda klassipõhises pikapäevarühmas. 
● Kõigil õpilastel on avalduse alusel võimalik süüa pikapäevatoitu.  

Ootused õpilasele 

● Õpilane on viisakas ja sõbralik. 
● Õpilane käitub seadusekuulekalt. 
● Õpilane osaleb õppetöös aktiivselt kaasõpilasi häirimata. 
● Kui õpilane on pikemaks ajaks (alates kolmest päevast) reisil, siis omandab ta            

klassiga õpitu iseseisvalt.  
● Õpilane kasutab nutiseadmeid ainetunnis õpetaja loal sihipäraselt ja järgib klassi          

kokkulepet nutiseadmete kasutamisel.  
● Õpilase riietus on puhas, eakohane ja korrektne. Spordiriietust kannab õpilane          

liikumisõpetuse tunnis.  
● Õpilane kannab siseruumides mittemääriva tallaga spordi- ja vahetusjalanõusid. 
● Ülekoolilistel kogunemistel, kooli esindamisel ja aktustel kannab õpilane pidulikku         

riietust või esindusvormi. 
● Õpilane viibib koolipäeva jooksul kooli territooriumil. Lahkumisest teavitatakse        

klassijuhatajat.  
● Vahetunnis kasutatavad mängud ja spordivahendid pannakse alati oma kohta tagasi. 
● Õpilane hoiab puhtust ja korda. 
● Õpilane võtab kaasa õppetööks vajalikud asjad. 

 
Hindamisest teavitamine 

● Hindamisest teavitamine ja tagasiside andmine toimub Stuudiumi vahendusel. 



● Hindamise põhimõtted ning kord on kirjeldatud kooli õppekava üldosas, mis on           
avaldatud kooli kodulehel. 

● Trimestri jooksul läbitavatest peamistest teemadest, vajalikest õppevahenditest,       
hindamise korraldusest ja planeeritavatest üritustest teavitatakse õpilast trimestri        
algul. 

● Kokkuvõttev hindamine toimub kolm korda õppeaasta jooksul. Kokkuvõtva        
hindamise põhimõtted on kirjeldatud kooli õppekavas.  

PUUDUMISEST TEAVITAMINE 

● Vanem teavitab klassijuhatajat õpilase puudumisest hiljemalt selle esimesel päeval.         
Teavitamine toimub Stuudiumi keskkonnas, kui ei ole kokku lepitud teisiti. 

● Kui õpilane puudub perekondlikel põhjustel, lepivad õpetaja, vanem ja õpilane          
õppimise korralduse osas kokku. 

● Kui õpilane puudub reisi tõttu üle kolme päeva, on vanemal kohustus sellest            
klassijuhatajat teavitada vähemalt kolm päeva ette. Vanem saab klassijuhatajalt         
õppetöö kohta ringkäigulehe, kuhu on kirja pandud õppetöö kohta käivad          
kokkulepped õpetajatega.  

ÕPILASTE TUNNUSTAMINE 

● Õpilasi tunnustatakse õppeperioodi lõpus. 
● Parimaid premeeritakse meenetega. 
● Õpilaste tunnustamine täpsustatakse tunnustamise korras. 

ÕPPEVARA KASUTAMINE JA KOOLILE TAGASTAMINE 

● Kool võimaldab igale õpilasele õppetööks vajalikud õpikud ja töövihikud ning tagab           
õppekava täitmiseks vajaliku õppekeskkonna.  

● Õpilane vastutab talle kooli poolt kasutada antud õppevahendite säilimise ja puhtuse           
eest. 

● Õpilase poolt rikutud, kaotatud või muul viisil kasutamiskõlbmatuks muudetud kooli          
vara on lapsevanem kohustatud hüvitama. 



● Klassi lõpetamisel või õppeasutuse vahetamisel on õpilane kohustatud tagastama         
kooli vara (õpikud, võtmed) ning esitab seda tõendava ringkäigulehe juhiabile. 


