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Seletuskiri Iisaku Gümnaasiumi kodukorra muutmise projekti juurde

Lähtuvalt töökorralduslikust vajadusest on Iisaku Gümnaasiumi pedagoogid teinud
ettepanekud muuta kodukorda alljärgnevalt:
1. Punktis 1.1 muuta koolimaja avamise aeg 15 min hilisemaks ja sulgemise aeg 15 min
varasemaks, st koolimaja on avatud esmaspäevast neljapäevani 07.30 - 16.30 (võimla
on avatud kasutusgraafiku alusel), reedel 07.30 - 15.30. Varem oli 07.15 – 16.45.
2. Kuna sööjate märkimiseks on vastav programm, muuta punkti 1.4 alljärgnevalt:
„Klassi poolt määratud sööjate märkimise eest vastutav isik märgib järgmise päeva
sööjad (koolilõuna ja oode) kooli kodulehel oleva lingi kaudu söökla programmis
hiljemalt eelneva õppepäeva kella 12.00-ks.“
3. Kuna põhikooli õpilaste suurim lubatud nädalakoormus on Põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduses ette antud, ei saa tunniplaanis olla klassijuhatajatundi,
õppetundide ajad on esmaspäevast reedeni samad. Varem oli klassijuhatajatund
kolmapäeval 5. tund.
4. Kuna koolimaja ust ei lukustata, on vastav punkt kodukorrast välja võetud. Kooli siseõu
on avatud sobiva ilma korral.
5. Punktis 1.7 on pikapäevarühma tööaeg viidud vastavusse
„Pikapäevarühm töötab 12.25-16.00, reedel 12.25 -14.00.“

tegelikkusega:

6. Punktis 1.9 on muudetud tunniplaani muutustest teavitamise aega ning uus sõnastus on
„Tunniplaani muutustest teavitab õpilasi klassijuhataja esimesel võimalusel.“ Varem
oli kohustus teavitada hiljemalt eelmisel päeval.
7. Punktis 1.11 on muudetud õpilaspäeviku täitmise kohustust. „Õpilaspäevik on 1.-4.
klassini kohustuslik.“ Varem oli kohustuslik 1.-6. klassi õpilastele.
8. Kodukorrast on välja jäetud õpilaste korrapidajaks olemise kohustus.
9. Kuna seoses Stuudiumi kasutuselevõtuga ei väljastata enam gümnaasiumiõpilastele
õpinguraamatuid, võeti vastav säte kodukorra punktist 2.8 välja.
10. Kuna õpilased kannavad vahetusjalanõudena väga erinevaid jalatseid (plätudest
karvaste sussideni), ortopeedid aga soovitavad tugeva tallaga jalatseid, on kodukorda
õpilaste kohustuste all sisse viidud täpsustus: „kandma … soovitavalt tugeva tallaga
vahetusjalatseid, millel on mittemääriv tald“. Kuna dressid on silma jäänud igapäevase
riietusena, peeti oluliseks viia kodukorda õpilaste kohustuste all sisse täpsustus:
„kandma spordiriietust ainult kehalise kasvatuse tundides“.
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11. Kuna põhikooli vanemas ja gümnaasiumiastmes on probleem, et õpilased kasutavad
tunni ajal telefoni õpetaja märkustele vaatamata, täiendati kodukorra punkti 4.5
alljärgneva lausega: . Elektroonikaseadmed on tunni ajal õpilase koolikotis või õpetaja
määratud kohas.“
12. Kodukorra punkt 4.9 sätestas, et õpilastel on keelatud peale tunde põhjuseta koolis
viibimine. Õpetajate ettepanekul on see punkt kodukorrast välja võetud. Lisatud on
punkt: „õpilastel on keelatud turvalisuse huvides vahetunnis uue korpuse rõdul
viibimine (1.-9. klass) (klassides võib kokkuleppel õpetajaga olla);“
13. Punktis 6 on korrastatud tugi- ja mõjutusmeetmete järjekorda, lisatud on uus punkt tugija mõjutusmeetmena:“ tundi segavate esemete hoiule võtmine õpetaja poolt;“
14. Punktis 7.1 on asendatud lauses „Kool peab arvestust õppest puudumise üle“ sõna
„kool“ sõnaga „klassijuhataja“
15. Kuna on ilmnenud probleem, et õpilased, kellel on kehalisest kasvatusest vabastus, ei
informeeri sellest aineõpetajat, on kodukorda lisatud punkt :“Füüsilise koormuse
piirangu vajadusest kehalise kasvatuse tunnis teavitab õpilane või vanem aineõpetajat
enne tunni toimumist. Kehalise kasvatuse tunnist vabastuse saanud õpilane täidab talle
kehalise kasvatuse õpetaja poolt tunni alguses antud õpiülesandeid õpetaja määratud
kohas.“
16. Kuna lapsevanemad on küsinud luba lastega õppeperioodil puhkusereisile minekuks
ning treenerid treeninglaagrisse minekuks, on vastav regulatsioon lisatud kodukorda:
„Lapsevanema (treeneri, juhendaja vms) avalduse alusel annab direktor õpilasele
erandkorras loa õppetundidest puudumiseks. Avaldus tuleb esitada 5 kalendripäeva
enne esimest puudumise päeva. Õpilase puudumine ainetundidest ei vabasta teda
õppematerjali omandamise kohustusest.“
17. Punktis 7.9.1 on lisatud klassijuhatajale õigus mitte lugeda puudumine põhjendatuks,
kuna alates 18-aastaseks saamisest võivad õpilased ise oma puudumisi põhjendada ning
klassijuhatajatel on alust arvata, et õpilased kuritarvitavad seda õigust.
18. Punkti 8.2 on täiendatud ning lisatud gümnaasiumiõpilase kooli nimekirjast välja
arvamise põhjusena korduv kodukorra rikkumine.
19. Punktis 11.2 on lisatud need kooli töötajad, kellel on õigus korrarikkumiste
tuvastamiseks vaadata videokaamerate salvestisi.
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