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KINNITATUD  

direktori 07.10.2019 

käskkirjaga nr 1-1/14  

 

 

TALLINNA MUUSIKAKESKKOOLI 
ÕPILASKODU KODUKORD 

 

1.ÜLDSÄTTED 
 

1.1. Tallinna Muusikakeskkooli õpilaskodu asub aadressil Jannseni 38. 

1.2. Õpilaskodus kehtivad nii õpilaskodu kodukord ja kooli kodukord. 

1.3. Õpilaskodu tööd juhib ja korraldab õpilaskodu juhataja. 

1.4. Kodukord kehtib õpilaskodu õpilastele, nende külalistele (sh vanematele) ja õpilaskodu 

töötajatele. 
 

 

2. ÕPILASTE MAJUTUS ÕPILASKODUS 

 

2.1. TMKK õpilaskodus saavad majutuse Tallinna Muusikakeskkooli vastuvõetud 
õpilased, kes elavad väljaspool Tallinna, ja neile on elamine õpilaskodus tasuta. Erandjuhul 

kokkuleppel kooli juhtkonnaga võib õpilaskodu kohta taotleda Tallinnas elav õpilane. Hind 

kehtestatakse direktori käskkirjaga. 

 
2.2. Õpilaskodus koha taotlemiseks märgistab õpilane või lapsevanem sisseastumisavaldusel 

vastava lahtri või esitab kooli direktorile vabas vormis avalduse. 

  
2.3. Õpilaskodu juhataja esitab õpilaskodu õpilaste nimekirja direktorile kinnitamiseks 

õppeaasta algul ja korrigeerib seda vajadusel õppeaasta jooksul. 

  
2.4. Tubadesse jaotuse teeb õpilaskodu juhataja, arvestades võimaluse korral õpilaste soove 

toakaaslaste valikul. 

 
2.5. Majutust soovinud õpilane täidab õpilaskodu juhataja poolt esitatud ankeedi vajalike 

isikuandmete kohta, mille järel kannab juhataja õpilased Stuudiumis Ringipäevikusse. 
 

2.6. Voodipesu (tekid, linad, padjad, padjapüürid) võetakse õpilase poolt kaasa ning neid tuleb 

vahetada vähemalt üks kord kahe nädala vältel. 

Isikliku mööbli toomine õpilaskodusse kooskõlastatakse õpilaskodu juhatajaga.  
 

2.7. Õpilaskodu õpilaste kohta käivat õppe- ja kasvatustöö infot vahendavad õpilaskodu 

juhatajale sotsiaalpedagoog ja õppenõustaja. 
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2.8. Õpilaskodu on avatud aastaringselt, v.a. jõulu- ja suvevaheaeg. 
 

 

3. ÕPILASTE KOHUSTUSED JA ÕIGUSED 

 
3.1. Õpilaskodus elama asunud õpilastel on õigus saada infot õpilaskodu kodukorra, 

ohutusnõuete, sanitaar- ja tuleohutuseeskirjade kohta. 

 

3.2. Kõik õpilaskodus elavad õpilased on kohustatud täitma õpilaskodu- ja kooli 
kodukorras kehtivaid sisekorra-, sanitaar- ja tuleohutuse eeskirju ning täitma õpilaskodu 

töötajate põhjendatud korraldusi. 
 

3.3. Kõik õpilased on kohustatud osalema ohutustehnika ja tuletõrje eeskirjade tutvustamisel 

ja andma selle kohta allkirja ning täitma kõiki kehtestatud ohutustehnika ja tuleohutus 

eeskirju. Nõuetega on võimalik tutvuda õpilaskodu kasvatajate ruumis. 

 
3.4. Õpilaskodu elanik on kohustatud kasutama ja hoidma heaperemehelikult õpilaskodu 

tubades asuvat inventari, abiruumide sisustust ja seadmeid ning tagastama ühiskasutuses 

olevad esemed nende ühiselt kokkulepitud asukohta. 
 

3.5. Õpilane on kohustatud hoidma oma toas, kõikides ühiskasutatavates ruumides ning 

õpilaskodu ümbruses puhtust ja korda ning koristama enda tegevuse järel põhjustatud mustust 

ja korratust toas, köögis (pesema nõud, puhastama pliidi ülekeenud toidust jms.), pesu- ja 

duširuumis (eemaldama juuksed valamust pärast peapesu, tühjendama pesu pesemise järel 

pesunõud jms.).  

3.6. Õpilasel on kohustus koristada oma tuba koheselt peale kasvataja sellekohast märkust. 

3.7. Kõik öörahu häirivad tegevused (koristamine, pesupesemine, toidu valmistamine jne.) 

lõpetatakse õpilase poolt öörahu saabumisega (vt ka käesoleva peatüki punkti 11). 

 
3.8. Igal nädalal määratakse ühe toa õpilased ühiskasutatavate ruumide korrapidajateks, kes 

täidavad sellega kaasnevaid kohustusi vastavalt peatükile V. 

 
3.9. Toas viibimise ajal hoidma oma toa ust lukustamata ning tagama kasvatajale vaba 

juurdepääsu oma tuppa ööpäevaringselt. 

3.10. Säästlikult ja keskkonnasõbralikult kasutama elektrit ja vett. 

3.11. Viimasena toast lahkudes on õpilane kohustatud lülitama välja elektriseadmed 

(eemaldama elektrivõrgust nutiseadmete toitekaablid, kustutama valguse), sulgema aknad 

ning uksed. 

3.12. Majast väljudes asetama toa võtme kasvataja ruumis olevale võtmestendile. 
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3.13. Öörahu õpilaskodus kestab esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval, neljapäeval ja 
pühapäeval kell 23.00-7.00, reedel ning laupäeval kell 23.30-7.00. Alanud öörahu saabudes 

suundub õpilane oma tuppa. Kaasõpilase toas või üldkasutatavates ruumides võib õpilane 

viibida kasvataja loal mõjuva põhjendusega (nt ühised koolitööd). 

3.14. Erandjuhtudel (kooliga seotud ürituse või õppetöö puhul) võib õpilane saabuda 

õpilaskodusse peale 23.00 leppides selles eelnevalt kasvatajaga kokku või teavitab kasvatajat 

oma hilinemisest esimesel võimalusel.  

3.15. Õpilaskodus mitteööbimisest on õpilane kohustatud informeerima kasvatajat ja 

vanemaid. Info õpilase õpilaskodus mitteööbimisest peab kasvatajani jõudma samal päeval 

kella 22.00`ks. Õpilane annab kasvatajale infot ööbimise kohast (aadress ja telefoni number), 

mille kasvataja kannab sisse Stuudiumis Ringipäevikusse. 

 
3.16. Üldjuhul sõidavad põhikooliõpilased nädalavahetuseks koju. 

Nädalavahetusel koju minekust ja tagasitulekust teavitab nii põhi- kui ka gümnaasiumiõpilane 

kasvatajat. Oma koju mineku ja tagasi tuleku registreerib õpilane iseseisvalt õpilaskodus 

selleks ettenähtud kausta („Õpilase sisse- ja väljaregistreerimise kaust“). Õpilase tehtud 

kannete alusel teeb kasvataja lahkunud ja saabunud kanded Stuudiumisse. 

 
3.17. Külaliste vastuvõtmine õpilaskodus kooskõlastatakse kasvatajaga. Õpilase külalised on 

kohustatud ennast registreerima kasvataja juures külaliste raamatus. Külalised võivad 

tööpäeviti viibida külas alates kella 18.00-22.00. Puhkepäevadel võivad külalised viibida 

õpilaskodus alates kella 12.00-22.00. Õpilaskodu elanik vastutab oma külaliste ja nende poolt 

õpilaskodu kodukorra, ohutusnõuete, sanitaar- ja tuleohutuseeskirjadest kinnipidamise ning 

nende poolt tekitatud võimalike kahjude eest. 

  

3.18. Peale õppeaasta lõppu koristab õpilaskodu elanik toa, viib isiklikud esemed koju või 
erandjuhul paigutab õpilaskodu töötaja loal ja võimalusel kinnistesse kappidesse. 
 
 

4. ÕPILASKODUS ON KEELATUD 
 

4.1. Õpilaskodus on keelatud seada ohtu enda ja teiste füüsiline ning vaimne tervis. 
 

4.2. Koolis on õpilasele keelatud järgmised esemed ja ained: 

1) relv relvaseaduse tähenduses ja relvataolised esemed; 

2) lõhkeaine, pürotehniline aine ja pürotehniline toode lõhkematerjaliseaduse tähenduses; 

3) aine, mida kasutatakse mürgistuse või joobe tekitamiseks; 

4) aine, mis on seaduse alusel keelatud õpilase vanusest tulenevalt; 

5) muu ese või aine, mida kasutatakse õpilase või teise isiku elu või tervise ohtu seadmiseks 

või võõra asja kahjustamiseks.(Antud punkti reguleerib Tallinna Muusika Keskkooli 

kodukord 3.2.)  
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4.3. Alkohoolsete jookide, tubakatoodete ja narkootiliste ainete õpilaskodusse 

sissetoomine, nende hoidmine ning tarvitamine on õpilaskodus ja selle territooriumil 

keelatud olenemata õpilase vanusest.  

 

4.4. Alkoholi ja teiste keelatud ainete tarbimise tunnustega või keelatud esemeid omavale 

õpilasele on kasvatajal õigus kutsuda politsei ning teavitab esimesel võimalusel 

lapsevanemaid ning sotsiaalpedagoogi. 

 

4.5. Võõrastel isikutel on ööbimine õpilaskodus keelatud. 

 

4.6.Õpilaskodus elaval õpilasel on võõras toas ööbimine keelatud. Öörahu ajal ööbib õpilane 

enda toas ega liigu teiste õpilaste tubades ega üldkasutatavates ruumides (v.a. tualettruumi 

kasutamisel). 
 

4.7. Prahi viimine toast kööki, WC-sse või selle loopimine akende kaudu õue on keelatud. 

Prügi viiakse selleks ettenähtud prügikasti või -konteinerisse. 

 

4.8. Õpilasel on keelatud viibida õpilaskodule mittekuuluvates ruumides ja majaosades (v.a. 

evakuatsiooni olukorras). 
 

4.9. Õpilaskodus on keelatud õpilasel väljuda selleks mitte ettenähtud väljapääsude kaudu, nt. 

aknad, rõdud, evakuatsiooni teed, jne. (v.a. evakuatsiooni olukorras). 
 

4.10. Rösteri, elektripliidi ja –spiraali kasutamine toas on keelatud. 
 

4.11. Lemmikloomade ja –lindude pidamine õpilaskodus on keelatud. 
 

4.12. Kaasõpilaste isiklike asjade loata võtmine, tarbimine ja kasutamine (nt toidu ära 

söömine) on keelatud. 
 

4.13. Õpilaskodus on keelatud pildistamine ja salvestiste tegemine kohalolijate nõusolekuta. 

Kooli territooriumil ja ruumides tehtud piltide ja videode avalikustamine tuleb eelnevalt 

kooskõlastada asjasse puutuvate isikutega (õpilaskodu töötajatega jne) ja kooli juhtkonna 

liikmega. Antud punkti reguleerib „Tallinna Muusikakeskkooli isikuandmete töötlemise 

kord“http://www.tmkk.edu.ee/wp-content/uploads/2013/03/Isikuandmete-töötlemise-kord-2018.pdf 

 

 

5. KORRAPIDAJA TÖÖKOHUSTUSED 

 

5.1. Korruste puhtuse ja korra tagamiseks koostab õpilaskodu juhataja nimekirja tubade 

järjekorras (1 tuba peab korda 1 nädal). 

 

5.2. Korrapidajal on kohustus pühkida köök, puhastada köögis lauad, pliidid ja 

http://www.tmkk.edu.ee/wp-content/uploads/2013/03/Isikuandmete-töötlemise-kord-2018.pdf
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kraanikauss ning hoolitseda, et toidunõud oleks pestud. Samuti jälgida, et pesemata 

nõusid ei jäetaks pesuruumi, puhketuppa ega koridori. 

 

5.3. Õpilaskodu kodukorda rikkuvast õpilasest informeeritakse kasvatajat. 

 

5.4. Korrapidaja lõpetab oma koristus- ja valveülesannete täitmise õhtul kella 23.00-ks, 

paigutades tema kasutuses olnud koristusvahendid kohtadele ja tühjendades 

jäätmekastid köögis ning puhketoas. 

 

5.5. Köök lukustatakse kell 23.30 ja avatakse hommikul kell 07.00. 
 

 

6. TELEFONI KASUTAMINE ÕPILASKODUS 

 

6.1. Sissehelistamine õpilaskodusse on lubatud kuni öörahuni - kuni 23.00-ni. 

 

6.2. Väljahelistamine toimub ainult õpilaste isiklikelt mobiiltelefonidelt. 
 

 

7. ÕPILASKODU KASVATAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED ÕPILASTE SUHTES 

 

7.1. Selgitama õpilastele õpilaskodu kodukorda ning kõiki võimalikke ohte ja kahjulikke 

mõjusid, mis võivad tekkida elamisel õpilaskodus. 

 

7.2. Mitte lubama ja andma õpilastele tööülesandeid, mille täitmine võib seada ohtu 

nende tervise ja milleks pole neid välja õpetatud või omandatud vastavaid kogemusi. 

 

7.3. Selgitama, kuidas käituda õnnetuse puhul õpilaskodus, kindlustades esmaabi 

kohapeal õpilaskodus olevate esmaabivahenditega. 

 

7.4. Kontrollima kodukorra järgimist õpilaste poolt. Rikkumistest teavitama õpilase 

vanemaid ja sotsiaalpedagoogi. 

 

7.5. Õpilaskodu kasvatajal on õigus kontrollida õpilaste tubade korrasolekut igal ajal. 

 

7.6. Õpilaskodu kasvatajal on õigus kontrollida vajadusel õpilaste kappide sisu. 

 

7.7. Teavitama sotsiaalpedagoogi esimesel võimalusel õpilase puudumisest, kes informeerib 

seejärel klassijuhatajat. Õpilase haigestumise korral peab põhjendama puudumise esimesel 

võimalusel õpilaskodu kasvataja (kirjalik teade, telefonikõne, e-mail sotsiaalpedagoogile). 

 

7.8. Õpilaskodu töötaja isoleerib haigestunud õpilase tervetest õpilastest või kutsub 

lapsevanemad lapse koju toimetamiseks õpilaskodusse järele. 
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7.9. Kodukorra rikkumise korral vestleb kasvataja õpilasega rikutud kodukorra punkti osas. 

Korduva rikkumise või enda ja teiste elu ohtu seadmisel kirjutab õpilane seletuskirja, mis 

edastatakse sotsiaalpedagoogile. 

  

7.10. Kui õpilase käitumine on kahjulik tema enda või teiste õpilaskodus elavate õpilaste 

tervisele, siis kutsub kasvataja õpilaskodusse politsei ja kiirabi. 

 

7.11. Kui õpilane on lahkunud õpilaskodust, peab olema tema poolne kanne tehtud “Õpilase 

sisse- ja väljaregistreerimine” kaustas hiljemalt sama päeva kella 22.00 ning selle alusel 

kannab kasvataja igal õhtul kella 23.00ks Stuudiumi päevikkuse õpilaskodus ööbivad ja sealt 

lahkunud õpilased, 

 

7.12. Lahkunud põhikooli õpilasest, kes pole ennast õpilakodust välja registreerinud kella 

22.00, teavitab kasvataja õpilaskodust lahkunud õpilase vanemaid. 
 

7.13. Õpilaskodu töötajal on õigus ja kohustus teha õpilaskodus viibivale külalisele, kes on 

rikkunud kooli- ja õpilaskodu kodukorda, piiranguid (nt kehtestada sisenemise keeld). 

Töötajapoolse suulise märkuse või piirangu eiramise korral teavitab sellest õpilaskodu töötaja 

külalise vanemaid ja sotsiaalpedagoogi. 

 

8. TULEOHUTUSE NÕUDED ÕPILASTELE 

 

8.1. Õpilaskodus majutatud õpilane on kohustatud täitma õpilaskodus kehtestatud vastavaid 

tuleohutuse eeskirju ja -nõudeid ning õpilaskodu personali sellealaseid korraldusi. 

 

8.2. Õpilane peab tutvuma tuleohutuseeskirjade ja- nõuetega, osaledes õpilaskodu ja korruste 

evakuatsiooniplaanide, korruste väljapääsude ning korrustel ja hoones paiknevate 

tulekustutusvahendite tutvustamisel. 

 

8.3. Toast lahkudes peab õpilane välja lülitama kõik elektriseadmed (laua- ja laelambid, 

raadiod, telerid, nutiseadmed jne.) 

 

8.4. Elektri- ja küttesüsteemi korratusest peab õpilane koheselt teatama õpilaskodu töötajat. 

 

8.5. Keelatud on elektrijuhtmete isolatsiooni rikkumine, omaalgatuslikult 

ajutiste või täiendavate elektrijuhtmete paigutamine, mis võivad põhjustada elektrisüsteemi 

lühiseid ja õpilaskodus elektrivoolu katkemist. 

 

8.6. Tulekahju tekkimisel: 

1) Teatama koheselt õpilaskodu kasvatajale, kutsudes kiiresti 

päästekomando telefonil 112; 

Teatamisel peab ütlema: 
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- kus tulekahju on tekkinud 

- mis põleb ja mis ulatuses 

- oma nime ja telefoninumbri 

2) Teavitama ohtu sattunud õpilastest; 

3) Alustada evakueerimist vastavalt tuleohutusnõuetele. 

 
 

9. ÕPILASKODU KODUKORRA RIKKUMISED 

 

9.1. Õpilaskodu kodukorra rikkumisel rakendatakse TMKK kodukorrast tulenevaid 

sätteid. Koolikodukorrast tulenevalt: 

1) suuline hoiatus 

2) õpilaskodu töötaja vestlus õpilasega: 

 kodukorraga uuesti tutvumine ja eksimuse kirjalik analüüs 

3) kirjalik märkus lapsevanema informeerimisega Stuudiumi vahendusel 

4) õpilaskodu töötaja vestlus õpilase ja lapsevanemaga ning vajadusel kooli tugispetsialisti nt 

sotsiaalpedagoogi juuresolekul 

5) õpilasele määratakse ühiskondlik kasulik töö, mis kooskõlastatakse vanematega 

6) direktori käskkirjaga noomitus õpilaskodu juhataja kirjaliku esildise alusel 

7) rakendatakse katseaeg õpilaskodus jätkamiseks 

8) direktori käskkiri õpilaskodu juhataja kirjaliku esildise alusel õpilase õpilaskodust 

väljaheitmisel. 

 

9.2. Õpilaskodu kodukorra raskel süülisel või korduval rikkumisel või õpilaskodu töötajate 

korraldustele mitteallumisel, teeb õpilaskodu juhataja kooli direktorile ettepaneku korda 

rikkunud õpilane õpilaskodust välja heita. Väljaheitmise aluseks on kooli direktori käskkiri. 
 

9.2.1. Raskeks süüliseks rikkumiseks loetakse alkoholi, narkootiliste ja toksiliste ainete 

pruukimist, teiste ja enda elu ohtu seadmist või mistahes väärtegu. 


