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TÜRI TOIMETULEKUKOOLI ÕPILASKODU KODUKORD.
1. Õpilane võetakse Türi Toimetulekukooli õpilaskodusse lapsevanema kirjaliku avalduse
alusel.
2. Õpilaskodu kodukorra täitmist jälgivad õpilaskodu kasvatajad ja kasvataja abid.
3. Kõigil õpilastel on õigus õpilaskodus kodurahule ja vaikusele.
4. Õpilane, kes teisi segab, võib saata eraldi ruumi rahunema.
5. Õpilane on viisakas ja sõbralik kõigi täiskasvanute ja kaasõpilaste vastu.
6. Hommikul ärgates teeb õpilane isikliku hügieeni, riietub ja korrastab oma isiklikud
asjad, vajadusel kasvataja abil ja suunamisel.
7. Ettenähtud ajal läheb õpilane koos kasvataja ja teiste õpilastega sööma.
8. Õpilane ei lahku õpilaskodu ruumidest ilma kasvatajalt luba küsimata.
9. Õpilane hoiab puhtust ja korda oma toas ja kappides.
10. Öörahu ajal ei riku õpilane korda, annab teda segavad asjad (nt mobiil)
öökasvataja lauale.
11. Õpilaskodu seintele, akendele, ustele on kaunistuste kleepimine lubatud ainult
kasvataja (direktori) loal (kokkuleppel).
12. Mööbli tahtliku lõhkumise või rikkumise hüvitamine toimub kokkuleppel õpilase
vanematega (hooldajaga). Õpilaskodust kaasa võetud esemed tagastatakse, rikutud
esemed hüvitatakse.
13. Õpilaskodus viibivad ainult terved lapsed. Õpilase haigestumise korral teavitab
kasvataja (direktor) lapsevanemat (hooldajat) esimesel võimalusel telefoni teel ning
korraldab õpilase kojusaatmise koostöös vanemaga (hooldajaga). Lapsevanem (hooldaja)
on kohustatud lapse võimalikult kiiresti koju viima.
14. Erakorralise meditsiinilise abi vajadusel kutsub kasvataja kiirabi ning teavitab sellest
lapsevanemat.
15. Õpilane tuleb nädala alguses õpilaskodusse nädalaks vajalike puhaste ja märgiststud
riietega.
16. Voodipesu vahetamine toimub iga 10. koolipäeva järel.
17. Hinnalisi esemeid ei ole lubatud õpilasel õpilaskodusse kaasa võtta. Lapsevanema
loal ja teadmisel võib lemmikmänguasja kaasa tuua arvestades võimalusega , et ka teised
lapsed sellega mängivad.
18. Peale päevaste laste lahkumist lukustatakse õpilaskodu välisuks.
KÕIK ÕPILASKODUS ELAVAD ÕPILASED ON KOHUSTATUD:
- hoidma talle elamiseks antud ruume, vara, õppevahendeid
- täitma kasvataja, kasvataja abi korraldusi
- käituma korrektselt ja suhtuma viisakalt kaaslastesse
- hoidma korras õpilaskodu toa
- omama isiklikke hügieenitarbeid (hambahari, -pasta, tops, seep või dušigeel, šampoon,
pesemisnuustik), mida ei laenutata teistele
- kandma vahetusjalatseid ja -riideid

