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Narva Paemurru Spordikooli kodukord

1. Üldsätted
1.1. Käesolev kodukord on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi
põhiseadusega, tsiviilseadustiku üldosa seadusega, perekonnaseadusega,
lapse õiguste konventsiooniga, Narva Paemurru Spordikooli (edaspidi NPSK)
põhimäärusega, huvikooli töö- ja õppekorraldusele esitavate sanitaar- ja
epidemioloogiliste nõuetega.
1.2. Kodukord sätestab NPSKi õppurite õiguslikku seisundit, nende õigusi ja
kohustusi
õppeprotsessis
osalejatena,
õppekorraldust
ja
õppuri
käitumisreegleid NPSKs.
1.3. Kodukord on kättesaadav NPSKi igast osakonnast, samuti on see
avalikustatud NPSKi infotahvlil.
1.4. Kodukorra kinnitab NPSKi direktor määramata ajaks.
1.5. Õppe- ja kasvatusprotsessi osalejad on õppurid, lastevanemad
(seaduslikud esindajad), NPSKi pedagoogilised töötajad. NPSK ja õppurite
vahelised suhted tekkivad õppuri NPSKsse vastuvõtmisega ja lõppevad
õppuri NPSKst väljaarvamisest ning reguleeritakse NPSKi põhimääruse ja
kodukorraga.
1.6. Kodukord on NPSKi haldusakt.
1.7. Kodukord on kohustuslik täitmiseks kõigile õppe- ja kasvatusprotsessi
osalejatele. Õppuri NPSksse vastuvõtmisel on treener-pedagoog kohustatud
tutvustama lastevanematele (seaduslikele esindajatele) kodukorda.

2. Õppurite õigused ja kohustused
2.1. Õppuril on õigus:

2.1.1. Valida huviala vastavalt oma oskustele, vajadustele ning NPSKi
võimaluste ja tingimustele;
2.1.2.
õppetingimustele,
hügieenitingimustele;

mis

vastavad

õppekavade,

ohutuse

ja

2.1.3. inimväärikuse austamisele;
2.1.4. oma vaadete ja veendumuste vabale väljendamisele;
2.1.5. NPSKi ühelt huvialalt teisele vabale üleminekule õppeaasta jooksul,
samuti ühest rühmast teisse, kooskõlastades eelnevalt ülemineku treenerpedagoogidega.
2.1.6. NPSKi materiaal-tehnilise baasi, andmebaaside, info- ja metoodiliste
materjalide, tehniliste vahendite kasutamisele kindlaks määratud korras ja
vastavalt nende õpieesmärkidele, sealhulgas puhkamise, tervise edendamise
ja oma kultuuritaseme tõstmise eesmärgil;
2.1.7. Pöörduda NPSKi juhtkonna poole kaebuste, avalduste ja
ettepanekutega küsimustes, mis on seotud haridusasutuse õppeprotsessiga
ning muudes õppurite huve puudutavates küsimustes.
2.2. Õppur on kohustatud:
2.2.1. Täitma NPSKi põhimääruse ja kodukorra nõudeid;
2.2.2. Austama teiste õppurite, NPSKi töötajate, spordibaasidel ja teistes
kohtades treeningute ja spordiürituste ajal kõrvalviibijate au ja väärikust;
2.2.3. Käituma väärikalt, hoiduma tegevustest, mis segavad teistel õppuritel
teadmiste omandamist, järgima õppedistsipliini, täitma õigeaegselt ja täpselt
NPSKi juhtkonna, töötajate ja treener-pedagoogide korraldusi;
2.2.4. Hoolikalt ja vastutustundlikult kasutama NPSKi vara. Kasutama
efektiivselt NPSKi varustust ja tehnikat, hoidma puhtust ja korda NPSKi
ruumides ja territooriumil, säästlikult ja efektiivselt kasutama materjale,
ressursse ja varustust;
2.2.5.
Õppima
vastutustundlikult
ja
kohusetundlikult,
tulema
õppetreeningutele vastavalt ajakavale, ilma hilinemisteta, teatama treenerpedagoogile treeningutest puudumise põhjustest.
Treeningutest puudumise mõjuvad põhjused on:
- haigus;
- visiit arsti juurde (nõudmisel esitatakse tõendit);
- hädaolukorrad perekonnas, mis nõuavad õppuri isiklikku kohalolekut
(tõendatakse lapsevanema kirjaliku või suulise avaldusega);

- treeningutest puudumine kokkuleppel treeneri või NPSKi juhtkonnaga
(lapsevanema kirjaliku või suulise avalduse alusel).
2.2.6. Järgima ohutustehnika ja õppeprotsessi sanitaar-hügieeni nõudeid ning
tuleohutuse reegleid;
2.2.7. Hädaolukorras, mis on seotud igasuguse ohuga elule ja tervisele,
viivitamata teatama sellest treener-pedagoogile või igale NPSKi töötajale.
2.2.8. Õppeprotsessi lõppedes õppur on kohustatud lahkuma NPSKist
hiljemalt 30 minuti jooksul.
2.3. Õppuritel ja nende lastevanematel (seaduslikel esindajatel) on
keelatud:
2.3.1. Tuua, anda üle, kasutada õppeprotsessi käigus (NPSKi territooriumil ja
väljaspool
õppetreeningute
ja
ürituste
ajal)
relvi,
torkamisja
lõikamisesemeid, laskemooni, lõhkeaineid, pürotehnilisi mänguasju ning
muid asju, mis seavad ohtu teiste inimeste tervist ja elu;
2.3.2. Tuua, anda üle ja tarvitada alkohoolseid jooke, toksilist ja narkojoovet
tekitavaid aineid, tubakatooteid, viibida NPSKi ruumides alkohoolses või
narkojoobes. Suitsetamine on NPSKi territooriumil keelatud;
2.3.3. Kasutada füüsilist jõudu suhete klaarimiseks, kedagi hirmutada või
midagi välja pressida;
2.3.4. Mängida hasartmänge;
2.3.5. Tuua NPSKisse kaasa loomi;
2.3.6. Õppetreeningutest vabal ajal karjuda, tekitada lärmi, joosta, mängida
mänge, mis võivad tuua kaasa traumasid või vara kahjustamist;
2.3.7. Käituda viisil, mis võib tuua kaasa ümberolijate jaoks ohtlikke
tagajärge, nt trügida, lüüa igasuguste esemetega või midagi visata jne.
3. Käitumisreeglid NPSKs
3.1. NPSKi õppuril on sportlik vormiriietus. Õppuril peab olema korralik
välimus ja, õppur peab hoolitsema selle eest.
3.2.
Õppurid
avaldavad
lugupidamist
täiskasvanutele,
nad
on
tähelepanelikud ümberolijate suhtes, lugupidavalt suhtuvad sõpradesse,
hoolitsevad noorematest ja teretavad NPSKi töötajaid ja külastajaid.
3.3. Õppurid peavad tulema NPSKisse mitte varasemalt kui 30 minutit ja
hiljemalt 15 minutit enne õppetreeningute algust.
3.4. Õppetreeningute ajal peavad õppuril olema kõik õppeprotsessiks vajalik
ning sportlik vormiriietus.

3.5. Õppurid peavad treener-pedagoogide või NPSki töötajate esimesel
nõudel teatama oma nime, huviala ja oma treener-pedagoogi nime.
3.6 Õppeprotsessi ajal on NPSKi hoonest lahkumine õppuritel keelatud.
3.7 Keelatud on jätta raha, võtmed, telefonid või muud väärtuslikud esemed
riietusruumi jäetud riiete taskutesse.
3.8 NPSKis on keelatud närida närimiskummi.
3.9 Keelatud on võtta teistele inimestele kuuluvaid asju selleks luba
küsimata. Kaotatud või mahajäetud asjad tuleb anda valvurile või treenerpedagoogile üle.
3.10 Õppurite suhtes kes omistas võõraid asju, võidakse võtta kasutusele
distsiplinaarmeetmeid,
õiguskaitseorganite
poolt
administratiivvõi
kriminaalvastutuseni välja.
3.11 Õppeprotsessi käigus ei tohi õppurid kasutada muusikapleiereid,
mängimisseadmeid ja mobiilsidevahendeid. NPSKi juhtkond ei vastuta
mobiiltelefonide, pleierite, kõrvaklappide ja mängimisseadmete säilimise
eest.
4. Ergutamine ja vastutus
4.1. Distsipliin NPSKis hoitakse õppurite, nende vanemate (seaduslike
esindajate), pedagoogide, administratiiv- ja tehnilise personali inimväärikuse
alusel. Füüsilise või psühholoogilise vägivalla kasutuselevõttõppeprotsessis
osalejate suhtes on välistatud.
4.2. Õppureid võidakse ergutada kõrgete tulemuste ja spordisaavutuste,
NPSKis tehtava aktiivse ja ühiskondlikult tähtsa tegevuse eest:
- tänu avaldamisega;
- diplomi või tänukirjaga autasustamisega;
- stipendiumi andmisega;
- linna ja maakonna parimate sportlaste hulka taotluse esitamisega.
4.3. Ergutused võtab kasutusele NPSKi juhtkond pedagoogilise kollektiivi
taotlusel.
4.4. NPSKi põhimääruse või kodukorra õppuri poolt rikkumise korral võib
pedagoogiline kollektiiv või juhtkond:
- arutada rikkumise fakti huviala koosolekul, sellisel juhul õppurit kutsutakse
koos vanematega huviala koosolekule selgituste andmiseks. Koosolekul võib
NPSKi juhtkond otsustada määrata õppurile distsiplinaarkaristust:

- anda märkust;
- tähtajaliselt kõrvaldada õppurit õppetööst;
- viia õppur teise õpperühmasse üle;
- arvata õppur NPSKist välja.
Eesti Vabariigi seaduste rikkumise korral võivad õppurid ja nende vanemad
olla võetud administratiiv- või kriminaalvastutusele.

