
Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumi 

kodukord 
 

I  Üldsätted 

Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumi kodukord reguleerib õpilaste õigused ja kohustused 

ning karistamise ja tunnustamise korra.  

II  Õpilaste õigused 

Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumi õpilasel on õigus: 

2.1. valida õppekoormus vastavalt oma võimalustele ja vajadustele 

2.2. saada e- kooli ja kooli kodulehe kaugu vajalikku teavet õppetöö toimumise kohta 

2.3. saada e- kooli kaudu teada tööde tulemused ja kursuste ning aasta- või kooliastmehinded 5-

palli süsteemis 

2.4. kasutada kooli arvutiklassi õppeülasannete täitmiseks 

2.5. isikliku avalduse põhjal võtta õppepuhkust tervislikel, perekondlikel või tööalastel põhjustel 

üheks aastaks 

2.6. võtta osa aineolümpiaadidest ja kooli üritustest 

2.7. saada vajaduse korral täiendavaid ainealaseid konsultatsioone ja nõustamist 

2.8. olla valitud õpilaste omavalitsusse ja hoolekogusse ning osaleda õpilasesindajate kaudu 

koolielu küsimuste lahendamisel 

2.9. saada koolilt õppimise kohta teatisi tööandjale esitamiseks, et taotleda Täiskasvanute 

koolituse seaduse § 8 lõige 3 ja 4 alusel õppepuhkust 30 kalendripäeva aastas või kooli 

lõpetamisel õppepuhkust 35 kalendripäeva 

III  Õpilaste kohustused  

Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumi õpilane on kohustatud: 

3.1. tundma ja täitma kooli kodukorda 

3.2. käituma kooli ruumides väärikalt ja austama kooli korda ja töötajaid 

3.3. osalema õppetöös vastavalt tunniplaanile 

3.4. sooritama tähtaegselt arvestusi ja kursusetöid 

3.5. mitte hilinema ega puuduma põhjuseta õppetöölt 

3.6. teatama oma puudumistest eelnevalt, puudumajäämise päeval või hiljemalt jooksva nädala 

lõpuks klassijuhatajale või kantseleisse 

3.7. teatama õppetöö katkestamise soovist klassijuhatajale 

3.8. laenutab kooli raamatukogust tagatisraha eest vajalikud õpikud ja tagastab need peale 

õppeperioodi lõppemist 

3.9. võtma välja haridusttõendavad dokumendid koolist lahkumisel vähemalt kuu aja jooksul 

3.10. hoidma kooli ruumides puhtust ja korda 

3.11. lülitama õppetunniks välja oma mobiiltelefoni 



3.12. hoidma kooli vara, hüvitama koolile tekitatud ainelise kahju 

3.13. mitte suitsetama kooli ruumides ja territooriumil 

3.14. olema koolis kaine ja mitte tooma kooli alkohoolseid jooke, narkootilisi aineid, mokatubakat 

ega e-sigarette 

3.15. teatama klassijuhatajale elukoha muutusest, töökoha vahetusest või tööleasumisest 

3.16. mitte kutsuma kooli ruumidesse oma sõpru 

IV  Kooli õigused 

Koolil on õigus,  

4.1. välja arvata nimekirjast õpilased, kes korduvalt ja teadlikult rikuvad kooli kodukorda 

4.2. välja arvata nimekirjast õpilased, kellele on ühe õppeaasta jooksul pandud kolmes või 

enamas õppeaines üle poolte kursusehinnetest välja „puudulikud“ või „nõrgad“ 

4.3. .3.välja arvata nimekirjast õpilased, kes ei ole suutnud tähtajaliselt likvideerida 

õppevõlgnevusi 

4.4. 4.4.mitte võtta õpilasi teist korda kooli nimekirja, kui kustutamise põhjuseks on õppevõlad 

või põhjuseta puudumised 

V  Õpilaste tunnustamine 

Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumis on õpilaste tunnustamise võimalusteks 

5.1. õpetaja suuline (kirjalik) kiitus 

5.2. direktori käskkirjaline tunnustus 

5.3. kooli tänukiri üleminekuklassside õpilastele, kes on silma paistnud hea õppeedukuse ja 

kohusetundliku suhtumisega õppetöösse 

5.4. tänukiri parimatele lõpetajatele, ainetundjaile, koolielus silmapaistnud õpilastele 

5.5. esemeline preemia parimatele lõpetajatele, ainetundjaile, koolielus silmapaistnud õpilastele 

5.6. direktsiooni vastuvõtule kutsumine 

VI  Õpilaste karistamine kodukorrast mittekinnipidamisel  

Kodukorra rikkumisega kaasnevad alljärgnevad karistused: 

6.1. õpetaja suuline (kirjalik) hoiatus 

6.2. direktori käskkirjaline noomitus 

6.3. direktori käskkirjaga õpilase nimekirjast välja arvamine 

6.4. tekitatud materiaalse kahju hüvitamine (lõhutud, rikutud mööbel, õppevahend jne.) 

6.5. Eesmärgiga ennetada turvalisust ohustavate olukordade  tekkimist koolis, võib õpilase 

suhtes rakendada asjakohaseid mõjutusmeetmeid või informeerida politseid 


