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KALAMAJA  PÕHIKOOLI  KODUKORRA LISA 1 
alates 27.märtsist 2017. 
 
Kalamaja Põhikoolis (edaspidi KPK) reguleerivad õpilaste käitumist Eesti Vabariigi seadused, kehtiv 
PGS, nende alusel välja antud õigusaktid, kooli põhimäärus ja KPK kodukord. KPK kodukord lähtub 
üldinimlikest eetika-, moraali- ja käitumisnormidest ning tagab õpilastele töörahu ja turvalise 
õpikeskkonna.  
 
 
Peale koolipäeva 
 

1. hõlmab ajavahemikku tööpäevadel kell16.00 – 20.00 (kooli uste ja väravate sulgemiseni); 
2. väljaspool koolitunde toimuvad õpilasüritused (klassiõhtud vm. klassiväline tegevus) tuleb 

registreerida infokalendris vähemalt 3 tööpäeva enne ürituse toimumist; 
3. kooli töötaja, kes soovib oma tööd teha kauem kui 17.00, peab oma olekust koolimajas 

teavitama kooli valvurit; 
4. koristatakse ja korrastatakse kooli ruume; 
5. rendib kool oma ruume ja spordiväljakuid vastavalt Tallinna linna kehtestatud määruse ja 

hinnakirja alusel; 
6. koolimaja on avatud õpilastele tööpäeviti  7.30 – 16.00 ja rentnikele 16.00 – 20.00; 
7. nädalavahetustel ja riiklikel pühadel on koolimaja ja kooli hoov suletud, v.a erandjuhud; 
8. parkimine on lubatud kooli hoovis 16.00 – 20.00; 
9. kooli vara lõhkumise, kadumise või rikkumise eest vastutab ürituse korraldaja või rentnik; 
10. kool ei vastuta koolimajja jäetud isikliku vara eest; 
11. kool ei vastuta ja ei lahenda spordiväljakutel ja koolimajas tekkinud verbaalsete ja füüsiliste 

konfliktide eest. 
 
 

Rentnikud 
 
1. kõikide rentnikega sõlmitakse kas tähtajaline või tähtajatu rendileping; 
2. rendilepinguid sõlmib Kalamaja Põhikoolis majandusjuhataja; 
3. nädalavahetustel ja riiklikel pühadel on minimaalne rendiaeg 2 h; 
4. nädalavahetustel ja riiklikel pühadel rakendub lisaks rendihinnale administraatori tasu; 
5. rentnikele kehtivad kõik kooli kodukorra reeglid; 
6. kõik rendilepinguga seotud vastutajad teavad kooli kodukorda, tuleohutuse ja turvalisuse 

nõudeid; 
7. koolimajas liigutakse läbi 0 korruse ja kantakse vahetusjalanõusid; 
8. koolipoolsed kontaktisikud on majandusjuhataja ja kooli valvur. 

 
 
Spordiväljakud 

 
 

1. kooli spordiväljakud on avatud külastajatele igal tööpäeval 16.00 - 20.00. Nädalavahetustel ei 
ole kool kohustatud väljakuid avama; 
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2. võrkpalliväljakul mängimine oma võrgu ja palliga. Võimalus broneerida oma võistkonnale aeg 
kooli majandusjuhataja juures. Broneeritud ajagraafikut saab näha kodulehel – kooli 
spordiväljakud. Kalamaja piirkonna elanikele väljaku kasutamine tasuta. Broneerimisel on 
vaja teha koostööleping, kus kirjas broneeritav aeg ja vastutav isik. 
Ilma kokkuleppeta väljaku kasutamine keelatud; 

3. korvpalliväljak - vabas kasutuses; 
4. tennisesein - vabas kasutuses; 
5. jalgpalliväljak 

Jalgpalliväljaku kasutamiseks tuleb sõlmida kooliga leping. Jalgpalliväljaku tunni maksumus 
on 22 eurot. Väljakut renditakse alates septembrist E - N 16.30 - 20.00 ilma riietusruumideta. 
Väljakut ei rendita reedest pühapäevani. NB! tegemist on väikese, lastele mõeldud väljakuga. 
Oluline väljaku rentimisel: et pall püsib väljakul, ei sega oma lärmiga naabreid; 

6. hoia puhtust ja korda! Koolimaja hoovis on keelatud: tarvitada alkohoolseid jooke, 
suitsetada, lärmata, sõimata, kuulata valjult muusikat, ropendada ja häirida naabrite rahu. 
Probleemide tekkimisel on koolil õigus koheselt väljakud sulgeda ja rendilepingud lõpetada. 

7. kooli territooriumil on õigus küsida õpilaspiletit või isikut tõendavat dokumenti; 
Kalamaja Põhikooli õpilastel dokumenti kaasa võtta ei ole vaja; 

8. kooli territooriumil hoiab korda valvur, majandusjuhataja ja turvafirma USS. Korrale kutsuda 
võivad kõik Kalamaja Põhikooli töötajad. 

 
Kooli ruumid 
 
1. kooli ruumides toimuvatel üritustel (nii klassiväline tegevus kui ka rentnikud) peavad ürituse 

lõppedes ruumid olema  tagastatud samas korras nagu enne ürituse algust (toolid, lauad, 
arvutid); 

2. kõik aknad peavad olema suletud; 
3. prügi tekkimisel peavad ruumid olema puhtad ja prügikotid olema välja viidud; 
4. kasutades helitehnikat ja IT-seadmeid, peavad need olema ürituse lõppedes välja lülitatud. 


