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Tartu Waldorfgümnaasiumi kodukord
TWG kodukorra muudatused kiidab heaks TWG õppenõukogu. Kodukord on avalikustatud
TWG kodulehel. Tartu Waldorfgümnaasiumi kodukord kehtib kõigile Tartu
Waldorfgümnaasiumi õpilastele.

TWG õpilase õigused
TWG õpilasel on õigus:
1) saada kooli õppekavale vastavat haridust;
2) osaleda segamatult tunni töös;
3) saada abi ja nõustamist konsultatsiooniaegadel või individuaalsel kokkuleppel
klassiõpetajalt/klassijuhatajalt, aineõpetajatelt, õpetajate kolleegiumilt,
sotsiaalpedagoogilt, kooli juhatajalt, arstilt ja kooliõelt;
4) kasutada kooli ruume õppekavaväliseks tegevuseks kooskõlastatult
klassiõpetaja/klassijuhataja ja/või kooli juhatajaga;
5) esitada ideid koolitöö parendamiseks;
6) osaleda õpilasesinduse töös;
7) kaitsta oma seisukohti suuliselt ja kirjalikult;
8) pöörduda oma murede, soovide ja ettepanekute ning küsimustega
klassiõpetaja/klassijuhataja, aineõpetajate, sotsiaalpedagoogi, kooli juhataja või koolis
tegutsevate töögruppide poole.

TWG õpilase kohustused
TWG õpilane:
1) võtab osa kõigist tunniplaanis ette nähtud tundidest ja õppeprotsessidest;
2) tuleb tundidesse õigeks ajaks, ettevalmistunult ning vajalike õppevahenditega;
3) töötab tunnis kaasa, märgib kodused ülesanded ja info õpilaspäevikusse;
4) järgib kooli päevakava;
5) käitub vahetundides nii, et kõik tunneksid end hästi ja turvaliselt; ei jookse
garderoobis, koridoris ega treppidel;
6) viibib päevakavaga ette nähtud õuevahetundidel ja soovitavalt ka teistel vahetundidel
õues; õuevahetunni õues veetmisest vabastab vaid lapsevanema kirjalik teatis;
7) juhindub kooli territooriumil liikudes suunavatest siltidest jms;
8) hoiab kooli territooriumil puhtust ja korda;
9) hoiab isiklikku, kaasõpilaste ja kooli vara; hüvitab lõhutud, rikutud ja kaotatud vara;
10) pargib oma kooli jõudmiseks kasutatud sõiduvahendi (mootorsõiduki, jalgratta, rula,
rulluisud vms) turvaliselt ja korrektselt selleks ette nähtud kohta ning ei kasuta
mootorsõidukit ega jalgratast vahetundides; kannab õues vahetunni ajal rula,
rulluiskude vms sõites kiivrit;
11) järgib liikluseeskirju;
12) jätab peakatte, üleriided ja välisjalatsid koolimajas olles garderoobi;
13) kannab koolimajas tervislikke, põrandaid säästvate taldadega vahetusjalatseid;

14) kannab liikumistundides spordiriideid ja -jalatseid, millega ta ei viibi teistes tundides;
hoiab isiklikku hügieeni;
15) kannab kooli tähtpäevadel ja kuupidudel pidulikku riietust;
16) läheb söögisaali ainult koos klassi ja õpetajaga (1. kuni 6. klassini) oma klassile
ettenähtud söögivahetunnis; sööb viisakalt ja vaikselt;
17) lülitab enne koolimajja sisenemist mobiiltelefoni välja; lülitab telefoni sisse pärast
koolipäeva lõppu koolimajast lahkudes;
18) ei näri tunnis närimiskummi;
19) ei tarvita ega oma kooli territooriumil alkoholi, narkootikume ega tubakatooteid; selle
vastu eksinud õpilasest teavitatakse koheselt kooli juhatajat või tema kohusetäitjat,
kes rakendab meetmed vastavalt Alkoholiseadusele, Tubakaseadusele ja/või
Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seadusele;
20) ei võta kooli kaasa õppetööks mittevajalikke vahendeid, vastasel juhul võib õpetaja
need hoiule võtta; hoiule võetud asju hoiustatakse õpetajate toas ning tagastatakse
õpilasele koolipäeva lõpus;
21) ei lahku koolipäeva jooksul ilma klassiõpetaja või klassijuhataja loata kooli
territooriumilt;
22) osaleb pikapäevarühmas (1. kuni 2. klass), kui peab jääma kooli ootama huviringe
vms.

TWG päevakava
Koolimaja välisuksed avatakse vahemikus 7.30 – 8.00 koolipäeva hommikul ning suletakse
17.30 õhtul. Õppetunnid algavad kell 8.30. Tunniplaanijärgne koolipäev lõpeb reeglina
16.45. Pärast koolipäeva lahkub õpilane koolimajast. Koolipäeva hulka kuulub ka 1. ja 2.
klassi pikapäevarühm.
Päevakava 1. kuni 7. klassi õpilastele
Kellaajad
Esmaspäev
Teisipäev
Kolmapäev
Neljapäev
Reede
8.30-10.00
Põhitund
Põhitund
Põhitund
Põhitund
Põhitund
10.20-11.05 1. ainetund
1. ainetund
1. ainetund
1. ainetund
1. ainetund
11.25-12.10 2. ainetund
2. ainetund
2. ainetund
2. ainetund
2. ainetund
12.20-13.15 3. ainetund
3. ainetund
3. ainetund
3. ainetund
3. ainetund
13.25-14.10 4. ainetund
4. ainetund
4. ainetund
4. ainetund
4. ainetund
14.20-15.05 5. ainetund
5. ainetund
5. ainetund
5. ainetund
5. ainetund
15.10-15.55 6. ainetund
6. ainetund
6. ainetund
6. ainetund
6. ainetund
Päevakava 8. klassi õpilastele
Kellaajad
Esmaspäev
Teisipäev
Kolmapäev
Neljapäev
Reede
8.30-10.00
Põhitund
Põhitund
Põhitund
Põhitund
Põhitund
10.20-11.05 1. ainetund
1. ainetund
1. ainetund
1. ainetund
1. ainetund
11.15-12.00 2. ainetund
2. ainetund
2. ainetund
2. ainetund
2. ainetund
12.15-13.00 3. ainetund
3. ainetund
3. ainetund
3. ainetund
3. ainetund
13.25-14.10 4. ainetund
4. ainetund
4. ainetund
4. ainetund
4. ainetund
14.20-15.05 5. ainetund
5. ainetund
5. ainetund
5. ainetund
5. ainetund
15.10-15.55 6. ainetund
6. ainetund
6. ainetund
6. ainetund
6. ainetund
16.00-16.45 7. ainetund
7. ainetund
7. ainetund
7. ainetund
7. ainetund
Päevakava 9. kuni 12. klassi õpilastele
Kellaajad
Esmaspäev
Teisipäev
8.30-10.00
Põhitund
Põhitund

Kolmapäev
Põhitund

Neljapäev
Põhitund

Reede
Põhitund

10.20-11.05
11.15-12.00
12.15-13.00
13.25-14.10
14.20-15.05
15.10-15.55
16.00-16.45

1. ainetund
2. ainetund
3. ainetund
4. ainetund
5. ainetund
6. ainetund
7. ainetund

1. ainetund
2. ainetund
3. ainetund
4. ainetund
5. ainetund
6. ainetund
7. ainetund

1. ainetund
2. ainetund
3. ainetund
4. ainetund
5. ainetund
6. ainetund
7. ainetund

1. ainetund
2. ainetund
3. ainetund
4. ainetund
5. ainetund
6. ainetund
7. ainetund

1. ainetund
2. ainetund
3. ainetund
4. ainetund
5. ainetund
6. ainetund
7. ainetund

Vahetunnid
10.00-10.20
Teepaus, 1. kuni 4. klassi õuevahetund
11.05-11.25
1. kuni 4. klassi söögivahetund, 5. kuni 7. klassi õuevahtund
12.10-12.30
5. kuni 7. klassi söögivahetund, 1. kuni 4. klassi õuevahtund
13.00-13.25
7. kuni 12. klassi söögivahetund
Põhitund ning 9. kuni 12. klassi kunstitund kestab 90 minutit, ainetund kestab 45 minutit.
Tunnivälised üritused koolimajas lõpevad reeglina hiljemalt kella 22-ks.
Tunniplaan koostatakse õppetöö vaheldusrikkust arvestades. Tunniplaan on avalikustatud
TWG kodulehel www.waldorfkool.info. Muudatustest tunniplaanis ja/või päevakavas
teavitab õpilasi ja vajadusel lapsevanemaid klassiõpetaja/klassijuhataja.
Pikapäevarühm 1. ja 2. klassi õpilastele algab kell 12.10 ja lõpeb kell 15.00. Pikapäevarühm
on kohustuslik kõigile 1. ja 2. klassi õpilastele, kes ootavad pärast tundide lõppu algavaid
huviringe. Õpilane võetakse pikapäevarühma vastu ja arvatakse sealt välja kooli juhataja
otsusega lapsevanema kirjaliku avalduse alusel. Pikapäevarühma tulevad õpilased kohe
pärast oma klassitundide lõppu ning viibivad seal huviringi alguseni või rühma lõpuni.
Pikapäevarühmas osalevatel õpilastel on võimalus saada lisatasu eest oodet.

Õppetöölt puudumine
TWG
õpilane
puudub
tundidest
vaid
mõjuvatel
põhjustel:
aineõpetaja,
klassiõpetaja/klassijuhataja või kooliarsti loal; kodustel põhjustel vanema etteteatamisel;
haiguse korral vanema tõendiga. Puudumise põhjustest teavitab lapsevanem
klassiõpetajat/klassijuhatajat viivitamatult. Lapsevanemad planeerivad pere- ja
puhkusereisid koolivaheaegadele. Puudumine mistahes põhjusel ei vabasta TWG õpilast
õppematerjali omandamisest. Puudutud õppepäevade materjali saamise ja omandamise
eest vastutab lapsevanem. Põhjuseta puudumise korral võtab klassiõpetaja/klassijuhtaja
ühendust lapsevanemaga, et rakendada mõjutusvahendeid edasiste põhjuseta puudumiste
vältimiseks. 20 tunni põhjuseta puudumise eest avaldatakse käskkirjaga noomitust. Kui
gümnaasiumiõpilane on puudunud põhjuseta 60 tundi, võib ta TWG õppenõukogu
otsusega koolist välja arvata.

Turvalisus
Õppetöö toimumiseks optimaalne õhutemperatuur õpperuumis on 22ºC±3ºC. Kehalise
kasvatuse tunde võib läbi viia õues 1. kuni 6. klassi õpilastele tegelikult toimival
välisõhu temperatuuril kuni miinus 10ºC; 7. kuni 12. klassi õpilastele tegelikult toimival
välisõhu temperatuuril kuni miinus 15ºC; mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.
Optimaalsed
temperatuurid
on
reguleeritud
sotsiaalministri
määrusega
"Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“.
Õppetunnid võib ära jätta 1. kuni 6. klassis, kui tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on
miinus 20 ºC ja madalam; 7. kuni 9. klassis, kui tegelikult toimiv välisõhu temperatuur
on miinus 25 ºC ja madalam.
Kooli personal seisab hea õpilase koolis viibimise ajal tema vaimse ja füüsilise turvalisuse
ning tervise eest. Vägivalla ennetamiseks tagatakse koolis järelevalve õpilaste üle kogu

õppepäeva vältel: vahetundides peavad korda 1-2 õpetajat; ruumide ja territooriumi
kasutamine korraldatakse võimaluse piires selliselt, et see aitaks ennetada õpilaste ja
koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustava olukorra tekkimist. Õpilaste ning
töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest peab teavitama
koheselt klassiõpetajat/klassijuhatajat, TWG juhatajat ja/või vajadusel politseid.
Õpilaste esmane probleemi lahendaja on aineõpetaja ja/või klassiõpetaja/klassijuhataja. Väära
teo toime pannud õpilaselt on õpetajal ja/või kooli juhatajal õigus nõuda suulist või
kirjalikku selgitust. Kui õppenõukogu leiab, et isiku suhtes, kes rikkus kooli kodukorda,
ei anna oodatud tulemust pedagoogilised mõjutamisviisid, teeb kooli juhataja koos
klassiõpetajaga/klassijuhatajaga vastava esildise politseile.
Õpilaste väärkohtlemise kahtluse korral väljaspool kooli võib klassiõpetaja/klassijuhataja
koostöös sotsiaalpedagoogiga pöörduda lastekaitse esindaja poole.
Kooli territooriumil õpilaste või kooli töötajate filmimine, pildistamine ja intervjueerimine on
lubatud üksnes kooli juhataja ja vajadusel lapsevanema nõusolekul.
Õnnetusjuhtumist peab teatama lähedalolevale kooli töötajale, vajadusel kutsuma abi.
Õppetöö käigus toimunud õnnetusjuhtumist teatab õpetaja kohe kooli juhatajale või tema
kohusetäitjale ja lapsevanemale.
Hädaolukorrast teavitab kooli juhatajat seda esimesena märganud TWG töötaja.
Hädaolukorrast, mis eeldab koolimajast kiiret lahkumist, teatatakse alarmkella pideva
helinaga. Koolimajast lahkumine toimub lähima väljapääsu kaudu tunnis oleva õpetaja
juhtimisel. Igas olukorras tuleb säilitada rahu ja vältida paanika tekkimist.
Õpilaste esmane kogunemiskoht on kooli ees parkimisplatsil. Koolimajja tagasipöördumise
või koolipäeva lõppenuks kuulutamise otsustab TWG juhataja või tema kohusetäitja.
Õpilaste koolimajast sisse- ja väljaliikumist ei piirata.
Kooli vara kaitseks on kooli välisterritooriumil valvekaamerad. Valvekaamerate salvestiste
vaatamiseks on õigus kooli juhatajal ja tema poolt määratud töötajatel. Salvestised
säilivad ühe kuu, vanemad salvestised kustuvad automaatselt.
Kool ei vastuta isiklike sõiduvahendite eest.

Hindamine
TWG õpilaste hindamise põhimõtted ja kord on kättesaadav lapsevanematele, õpilastele ja
õpetajatele TWG kodulehel.
Õppeaines nõutavate teadmiste kontrollimise aja, vormi ja korra teeb õpetaja õpilastele
teatavaks õppeperioodi, kursuse või ainetsükli alguses. Õpilasel on õigus saada oma
edasijõudmise kohta teavet klassiõpetajalt/klassijuhatajalt ja aineõpetajatelt.
Lapsevanematele tutvustatakse õpitulemuste hindamise põhimõtteid ja korda lapsevanemate
õhtutel, lapsevanema soovi korral ka individuaalselt. Lapsevanemal on õigus saada
teavet oma lapse edasijõudmise kohta klassiõpetajalt/klassijuhatajalt ja aineõpetajatelt.
Suulist tagasisidet lapsevanematele antakse õppeperioodi jooksul toimuvatel
vanemateõhtutel, individuaalvestlustel ja arenguvestlustel.
1. kuni 4. klassi õpilastele väljastatakse õppeperioodi lõpul aastatunnistus. 5. kuni 8. klassi
õpilastele väljastatakse poolaastatunnistus.
9. kuni 12. klassi õpilaste kursuste hinded kajastuvad Stuudiumis.
Õpilastele ja lapsevanematele antakse vähemalt üks kord õppeperioodi jooksul kirjalikus
vormis tagasisidet võlgnevuste ja edasijõudmatuse kohta õppetöös.

Tunnustamine
TWG õpilast võib tunnustada suulise või kirjaliku kiitusega, tänukirjaga lapsevanemale,
juhataja käskkirjaga, stipendiumiga, kiituskirja ja/või medaliga vastavalt Haridus- ja
teadusministri 9. augusti 2010. a. määrusele nr 37 „Õpilaste tunnustamise tingimused ja
kord“.

Tugi- ja mõjutusmeetmed
TWG õpilast võib karistada kodukorra rikkumise ja üldiste kõlblusvastaste tegude eest.
Kasutatavateks meetmeteks on suuline märkus, vestlus õpilasega, kirjalik märkus,
õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida tunnirahu klassis ja saavutada tunni
lõpuks nõutavad õpitulemused, vestlus lapsevanemaga, õpilasega tema käitumise
arutamine õpetajate kolleegiumi koosolekul, käskkiri, ajutiselt õppetööst kõrvaldamine
koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused,
gümnaasiumiõpilase või koolikohustuseta õpilase kooli nimekirjast väljaarvamine.
Õpilasele tugi- ja mõjutusmeetmete (Vt Lisa 1) rakendamisest teavitab
klassiõpetaja/klassijuhataja lapsevanemat kirjalikku taasesitust võimaldavas vormis.
Tunnirahuklassi saadetakse õpilane, kes eirab kooli kodukorda, keeldub tunnis töötamisest
või segab kaasõpilaste ja õpetaja tööd. Tunnirahuklassi saadetakse õpilane erandjuhul,
kui teised õpetaja poolt rakendatavad meetodid pole tulemust andnud. Tunnirahuklassi
saadetud õpilane saab kaasa individuaalse ülesande, mille täitmist kontrollib õpilase
tunnirahuklassi saatnud aineõpetaja. Tunnirahuklass käivitatakse õpetajate kolleegiumi,
klassijuhataja või sotsiaalpedagoogi ettepanekul. Tunnirahuklassis töötavad õpetajad
graafiku alusel. Tunnirahuklassi õpetajal ei ole kohustust osutada õpiabi. Tunnirahuklassi
saatmisest teavitab lapsevanemat klassiõpetaja/klassijuhataja.
Juhul kui koolikohustuseta õpilane ohustab oma käitumisega teiste turvalisust koolis või
rikub korduvalt kodukorda, arvatakse ta kooli nimekirjast välja.

Lisa 1. Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamine õpilase suhtes
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, § 58 lg (3)
Õpilase suhtes võib rakendada käesolevas seaduses sätestatud tingimustel ja korras
kohaldatavaid tugimeetmeid (sealhulgas arenguvestluse läbiviimine, individuaalse
õppekava rakendamine, õpilase vastuvõtmine pikapäevarühma, kooli juures
tegutsevasse huviringi või õpilaskodusse, tugispetsialisti teenuse osutamine, õpilase
üleviimine käitumisprobleemidega või kasvatusraskustega õpilaste klassi) ning üht või
mitut järgmist mõjutusmeedet:
1) õpilase käitumise arutamine vanemaga;
2) õpilasega tema käitumise arutamine direktori või õppealajuhataja juures;
3) õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus;
4) õpilasele tugiisiku määramine;
5) kirjalik noomitus;
6) esemete, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, kooli
hoiulevõtmine;
7) õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni
lõpuks nõutavad õpitulemused;
8) konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga saavutada kokkulepe
edasiseks tegevuseks;
9) kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine, mida võib kohaldada vaid õpilase või
piiratud teovõimega õpilase puhul vanema nõusolekul;
10) pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega
kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul;
11) ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja
väljasõitudest;
12) ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul
nõutavad õpitulemused.

