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Viljandi Täiskasvanute Gümnaasiumi kodukord 

 

Viljandi Täiskasvanute Gümnaasiumi (VTG) kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja 

gümnaasiumiseaduse § 68 lg 1 alusel ja kinnitatud direktori käskkirjaga_____ 

Kooskõlastatud kooli hoolekogus 09.04.2019. 

 

I Üldsätted 

Viljandi Täiskasvanute Gümnaasiumi õpilased on kohustatud järgima oma kooli kodukorda ja 

Eesti Vabariigi riigi seadusi. 

 

II Õpilaste kohustused 

1. Osalen õppetöös (kõikides õppeainetes) vastavalt tunniplaanile.  

2. E-õppes tagan tehniliste vahendite  olemasolu ja arvutialased põhiteadmised. 

3. Sooritan kõik ettenähtud arvestused, testid, kontrolltööd jm. 

4. Täidan kooliraamatukogu kasutamise eeskirja ja teavikute kasutamise korda. 

5. Puudumistest teavitan esimesel võimalusel kooli.  Alaealise õpilase puhul on kohustatud 

õpilase puudumisest teatama lapsevanem või eestkostja. 

6. Elukoha ja kontaktandmete muutusest teavitan kooli esimesel võimalusel 

7. Õppetöö katkestamisel kirjutan avalduse.  

8. Kohustun hoidma kooli ruumides puhtust ja korda ning hoidma kooli inventari. 

9. Kohustun hüvitama tekitatud materiaalse kahju (lõhutud, rikutud mööbel, õppevahend jne). 

10. Teavitan koheselt koolitöötajaid koolis toimunud kodukorra rikkumistest ja 

õnnetusjuhtumitest. 

11. Tekkinud hädaolukorrad lahendatakse vastavalt kriisiplaanile. 

12. Tunnis ei kasuta nutiseadmeid, väljaarvatud erijuhud ja kasutamine õppevahendina. 
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13. Kõrvalistel isikutel ei ole lubatud õpilasi õppetundidest välja kutsuda, seda võib teha 

juhtkonna loal. 

14. Kooli ruumides võivad võõrad viibida vaid erijuhtudel. 

15. Suitsetamine kooli ruumides ja kooli territooriumil on keelatud. 

16. Alkoholi tarbimine kooli ruumides ja kooli territooriumil on keelatud. 

17. Narkootiliste ainete tarbimine kooli ruumides ja kooli territooriumil on keelatud. 

 

III Õpilaste õigused 

1. Erinevate õppevormide õpilastel on võimalik saada ainealaseid konsultatsioone ja teisi 

tugiteenuseid nii koolis kui veebikeskkonnas. 

2. E-õppe õpilased võivad osalevad õppetundides vastavalt tunniplaanile. 

3. E-õppe õppematerjalid on kättesaadavad veebikeskkonnas (Moodle) ja õppimine toimub 

iseseisvalt. 

4. Saada tagasisidet õigeaegselt  sooritatud arvestuste ja tööde kohta. 

5. Osaleda kooli õppijate saadikute töös ja kooli hoolekogus.  

6. Pöörduda kooli juhtkonna, õppenõukogu, hoolekogu, koolipidaja jt poole ja võtta osa 

õpilaskonda puudutavate probleemide lahendamisest. 

7. Võtta isikliku avalduse alusel akadeemilist õppepuhkust vastavalt kehtivatele seadustele. 

8. Pöörduda esmaabi saamiseks kooli kantseleisse, kasutada erakorraliseks kõneks kooli 

telefoni. 

 

IV Kooli õigused 

1. 1.Välja arvata nimekirjast õpilased, kes korduvalt ja teadlikult rikuvad kooli kodukorda. 

2. Välja arvata nimekirjast õpilased vastavalt Viljandi Täiskasvanute Gümnaasiumi 

vastuvõtmise, koolist lahkumise ja väljaarvamise korrale. 

3. Nõuda välja õpilase poolt tekitatud materiaalse kahju (lõhutud, rikutud mööbel, õppevahend 

jne) hüvitis. 

4. Kool ei hoiusta õpilaste isiklikke asju. 
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V Tunnustamine 

1. Õpetaja suuline (kirjalik) kiitus. 

2. Direktori käskkirjaline tunnustus. 

3. Kooli tänukiri parimatele lõpetajatele, ainetundjatele, koolielus positiivselt  silmapaistnud 

õpilastele. 

4. Esemeline preemia parimatele lõpetajatele, ainetundjatele, koolielus positiivselt 

silmapaistnud õpilastele. 

5. Juhtkonna vastuvõtule kutsumine. 

6. Aasta Õppijaks nimetamine. 

 

VI Tugisüsteemid 

1. Psühholoogiline, kutsealane ja ainealane nõustamine. 

2. Koostöö alaealiste õppurite lapsevanemate või seaduslike esindajatega. 

3. Individuaalne õppekava vastavalt vajadusele. 

4. Individuaalkonsultatsioonid. 

5. Riigieksamite kursused 

 

VII Jälgimisseadmestiku kasutamine  

1. Jälgimisseadmestik on tehniline abivahendite süsteem, mis edastab pildi, mille abil on 

võimalik jälgida isikute tegevust reaalajas, salvestada ning taasesitada.  

2. Jälgimisseadmestikku võib kasutada koolimajas ja territooriumil isikute ja vara turvalisust 

ohustava olukorra ennetamiseks, olukorrale reageerimiseks ning korrarikkumise 

menetlemisel asitõendite väljaselgitamiseks. 

3. Jälgimisseadmestiku kasutamisest teavitamiseks kasutatakse ruumide ustel, kus 

jälgimisseadmestik on paigutatud, teabekleebist, millel musta värviga videokaamera kujutis 

või sõna „VIDEOVALVE“. 

4. Juurdepääsuõigus salvestisele on direktoril, kes on koolis juurdepääsuõigust omavaks 

isikuks.   
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5. Jälgimisseadmestiku kasutamisel lähtub kool Turvaseaduse § 11 ja § 12 ning Isikuandmete 

kaitse seaduses sätestatud nõuetest. 

 

VIII Foto-, audio- ja videomaterjal 

1. 1.Kool jäädvustab foto-, audio- ja videomaterjalidel koolielu olulisemaid sündmusi ja 

üritusi. 

2. Kool on foto-, audio- ja videomaterjali jäädvustamisel tekkivate isikuandmete (nagu isiku 

kujutis, hääl jm.) vastutav töötleja. 

3. Avalikus kohas nõuetekohaselt jäädvustatud heli- või pildimaterjali võib kool ilma isiku 

nõusolekut küsimata kasutada infokandjatel avalikustamiseks. 

4. Kool säilitab ajaloolis-kultuurilisest eesmärgist lähtudes fotosid, audio- ja videomaterjali 

tähtajatult. 


