
Tartu Maarja Kooli õpilaskodu kodukord ja päevakava. 

Loodud 2021, oktoober 

1. Üldsätted 

1.1. Tartu Maarja Kooli (edaspidi kooli) õpilaskodu kodukord kehtestatakse põhikooli- ja 

gümnaasiumiseaduse § 39 lõige 4 alusel. 

1.2. Tartu Maarja Koolile osutab õpilaskodu teenust lepingu alusel MTÜ Maarja Tugikeskus, 

aadressil Tartu, Puiestee 126/2 

1.3. Õpilaskodusse võetakse lapsevanema, hooldaja või kohaliku omavalitsuse töötaja kirjaliku 

avalduse alusel vastu õpilased, kelle igakülgse arengu ning vajadustele ja huvidele vastavate 

õppimis-, elamis- ning kasvatustingimuste tagamiseks on õpilaskodu kasutamine õpilase 

elukohajärgse omavalitsuse lastekaitsetöötaja või koolivälise nõustamiskomisjoni hinnangul 

tugiteenusena vajalik. Vastuvõtt toimub sobiva koha ja tingimuste olemasolul, kooskõlastatult 

MTÜ Tartu Maarja Tugikeskusega.  

1.4. Õpilaskodust arvatakse välja õpilased: 

1) lapsevanema avalduse alusel; 

2) õpilase kooli nimekirjast väljaarvamise korral; 

3) kelle viibimine õpilaskodus võib ohustada tema enda või teiste õpilaskodus elavate õpilaste 

turvatunnet ning tervise kaitse tagamist. 

1.5. Õpilaskodu on õpilaste jaoks avatud kogu õppeperioodi vältel, välja arvatud 

nädalavahetustel, riiklikel pühadel ja koolivaheaegadel. Vajaduse ilmnedes saab sel ajal 

õpilasele taotleda lapsehoiuteenust KOV-st.  

1.6. MTÜ Maarja Tugikodu tagab õpilase õpilaskodus viibimise ajal tema vaimse ja füüsilise 

turvalisuse ning tervise kaitse, samuti vajadusel,  koostöös KOV ja Tartu Maarja Kooliga, 

tugispetsialistide teenused. 

2. Elukorraldus õpilaskodus 

2.1. Õpilased kasutavad õpilaskodus elades tasuta MTÜ Tartu Maarja Tugikeskuse elu-, 

tegevus- ja puhkeruume, mööblit, tehnikat ja muid vahendeid. Vahendite või mööbli  rikkumise 

või kaotamise korral need parandatakse või asendatakse uutega. 

2.2. Kasvatustööd õpilaskodus viivad läbi kõik töötajad, järgides õpilaskodu kodukorda, 

päevakava ja tugikodu s.h. õpilaskodu tööplaani. Alates kella 22.00 kuni 7.00 on õpilaste 

turvalisuse ja heaolu eest õpilaskodus vastutavad tööl olevad kasvatajad. 

2.3. Õpilane elab õpilaskodus vanemkasvataja poolt määratud toas. Teiste õpilaste tubades 

võivad õpilased viibida ainult seal elavate õpilaste nõusolekul ja kasvatajate teadmisel ning 

loal. 

2.4. Õpilaskodu avatakse koolipäevadel kasvatustööks kell 15.00. 



2.5. Õpilaskodus loovad kasvatajad õpilastele soodsad tingimused sotsiaalsete oskuste 

arendamiseks, õppimiseks, enesearenduseks, suhtlemiseks, huvitegevuseks, vaba aja 

sisustamiseks ning puhkamiseks, arvestades õpilase individuaalseid vajadusi. 

2.6. Igapäevane kasvatustöö ning õpilaste kohalolek kajastub õpilaskodu päevikus (ELIIS.eu). 

2.7. Ettetulevad vajadused õpilaskodus (nt riiete pesemine, kuivatamine) lahendavad kasvatajad 

ja kasvataja abid. 

2.8. Õpilane tuleb esmaspäeval õpilaskodusse korrastatud välimusega, kaasas koolinädalaks 

vajalikud puhtad, aastaajale vastavad riided õppetundideks ja õpilaskodus olemiseks ning 

esmased hügieenitarbed. 

2.9. Õpilaskodu ruumides kasutatakse sisejalatseid. Välisjalatseid ja välisriideid hoitakse 

koridoris, garderoobi kapis. Õpilaste isiklike asjade ning raha eest õpilaskodu ei vastuta, 

mittevajalikud asjad jätab õpilane koju.  

2.10. Õpilaskodust lahkumine nädala sees on lubatud ainult vanemkasvataja loal kokkuleppel 

õpetaja/vanemaga/hooldajaga. 

2.11. Õpilaskodusse tulevad õpilase külalised tutvustavad ennast ja teavitavad õpilaskodu 

töötajaid oma külastuse eesmärgist. Külalised täidavad kõiki kooli ja õpilaskodu 

kodukorrareegleid. 

2.12. Perearsti või eriarsti poolt õpilasele määratud ravimid võtab õpilane kodust kaasa ja annab 

kasvataja kätte, kes hoiustab neid lukustatud kapis ning vastavalt raviskeemile jälgib ravimite 

manustamist. Esmaabiks vajalikud vahendid asuvad kasvatajate toas tähistatud ja lukustatud 

kappides ning nende olemasolu kontrollib vanemkasvataja. 

2.13. Haigestumise korral teostab õpilase esmase läbivaatuse kooliarst või  tervishoiutöötaja 

ning teeb koos vanemkasvataja ja vajadusel klassiõpetajaga otsuse õpilase tervisliku seisundi 

ja edasise tegutsemise kohta. Kooliarsti loal ja vanemkasvataja nõusolekul võib õpilane päeval 

jääda õpilaskodusse ootama vanema saabumist. Haige õpilase koht on kodus või haiglas.  

Korraldatakse õpilase turvaline koju saatmine, koostöös lapsevanema/hooldajaga. 

2.14. Erakorralise meditsiinilise abi vajadusel kutsub kasvataja või kasvataja abi kiirabi. 

2.15. Õpilaskodu õpilaste vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamine, 

neile reageerimine ja nende juhtumite lahendamine toimub vastavalt „Tartu Maarja 

Tugikeskuse kriisi plaanile“. 

2.16. Õpilaskodus aset leidnud juhtumid (vargused, kaklused, kiusamised, sõnelused jm) 

fikseerib ja lahendab kasvataja või kasvataja abi, vajadusel kaasab vajalikud huvigrupid. 

2.17. Õpilaskodu kodukord on õpilastele ja töötajatele täitmiseks kohustuslik. Kodukorra 

täitmist jälgivad MTÜ Maarja Tugikodu töötajad. Õpilaskodu kodukorra reeglite rikkumisel  

rakendatakse õpilasele kodukorras sätestatud mõjutusvahendeid. Kodukord on kättesaadav 

õpilaskodus ning kooli kodulehel. 

 



3. Õpilaskodu reeglid: 

3.1. Olen enda ja teiste suhtes heatahtlik. 

3.2. Hoian õpilaskodu vara. 

3.3. Täidan kasvatajate ja kasvatajate abi korraldusi. 

3.4. Teiste tubades käin ainult kasvataja ja kaasõpilase loal. 

3.5. Täidan õpilaskodu päevakava ja kodukorda. 

3.6. Oman isiklikke hügieenitarbeid, mida ei laenuta teistele. 

3.7. Välisjalanõudega ei tule õpilaskodusse, vastavalt vajadusele kannan sisejalanõusid. 

3.8. Võtan osa huviringidest ja kasvatajate poolt läbiviidavatest tegevusest. 

3.9. Ei kasuta kaasõpilaste isiklikke riideid ega asju. 

3.10. Õpilaskodu territooriumilt lahkun vaid koos kasvatajaga või vanemaga/eestkostjaga.  

3.11. Õpilaskodusse tulen hea tervisega, haigena püsin kodus.  

 

4. Õpilaskodu päevakava 

AEG TEGEVUS 

7.00 Äratus, kasvataja abiga hügieeni eest hoolitsemine, riietumine, voodite 

korrastamine. 

7.45 Hommikusöök 

8.05  Õpilaste saatmine kooli (kaasa kõik vajalik) ja kodu koristamine kasvataja 

poolt. 

15.00 Õpilaste vastuvõtt, oode, hügieeni eest hoolitsemine. 

15.30 Puhketund, laps puhkab oma toas (neile kes puhkust ei vaja tegevuse 

leidmine ja läbiviimine). 

16.30  Vabaaja sisustamine, jalutamine värskes õhus, poes käimine, toas mängude 

läbiviimine, joonistamine jms. 

17.00 Osade lastega õhtusöögi valmistamine, teistel mängimine, värskes õhus 

olemine jms. 

19.00 Õhtusöök ja koristamine. 

20.00 Mäng, TV ja õues olemine. 

21.00 Valmistumine magama minekuks, õpilaste pesemine, riietumine ja voodite 

korrastamine, unejutt. 

22.00 Öörahu 

 


