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Erahuvikooli Tehnoloogiakool INNOKAS kodukord
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Erahuvikool Tehnoloogiakool INNOKAS (edaspidi kool) on Innovatsioonikeskuse
INNOKAS SA (edaspidi pidaja) erahuvikool.
1.2. Koolipere lähtub oma tegevuses ja käitumises Eesti Vabariigi seadustest, kooli
õppekavadest ja koolis vastuvõetud kordadest, kehtivatest kokkulepetest ja pidaja
põhiväärtustest.
1.3. Kooli kodukord sisaldab õpilaste, lastevanemate, õpetajate ning teiste koolitöötajate
omavahelise suhtlemise, käitumise ja ühistegevuse reegleid. Kodukorrast kinnipidamine tagab
koolis hea ja rahuliku keskkonna.
1.4. Kodukord on kättesaadav kooli kodulehelt.
1.5. Kooli kodukord on täitmiseks Innovatsioonikeskuse INNOKAS ruumides ning kõigil
kooli poolt organiseeritud sündmustel ja väljasõitudel.
2. ÜLDINE TÖÖKORRALDUS
2.1. Kooli õppeaasta koosneb õppeperioodidest ja vaheaegadest, lähtudes Tehnoloogiakooli
INNOKAS poolt kehtestatud vaheaegadest.
2.2. Kooli igapäevane töökorraldus toimub vastavalt tunniplaanile.
2.3. Tunniplaan avalikustatakse kooli kodulehel.
2.4. Õpe toimub tunniplaani alusel 2x45 minutiliste õppetundidena.
2.5. Õppekava läbinud õpilasele väljastatakse huvikooli lõpetamist tõendav lõpudokument.
3. ÕPILASE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1. Õpilasel on õigus:
3.1.1. saada kooli õppekavade raames oma võimetele ja huvidele vastavat haridust;
3.1.2. kasutada tunnis kooli õppevahendeid;
3.1.3. olla kaitstud vaimse ja füüsilise vägivalla eest;
3.1.4. esitada ettepanekuid koolielu korralduse suhtes;
3.1.5. saada õpetajalt teavet oma arengu kohta valitud huvialal.
3.2. Õpilasel on kohustus:
3.2.1. suhtuda õppetöösse kohusetundlikult ja osaleda tunnis aktiivselt;
3.2.2. täita õpetaja korraldusi ja kasutada tundi oma võimete arendamiseks;
3.2.3. arvestada teiste õpilastega ja olla valmis koostööks;
3.2.4. kasutada õppevahendeid ning õppetööks vajalikke ruume heaperemehelikult, vastavalt
nende otstarbele;
3.2.5. järgida käitumise head tava kaasõpilaste ja õpetajate suhtes ning kodukorra eeskirju;
3.2.6. koolist puudumine peab olema põhjendatud. Õpilane või lapsevanem teavitab õpetajat
esimesel võimalusel õpilase puudumisest.
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4. ÕPPEVAHENDID JA KOOLI VARA
4.1. Õpilane vastutab isiklikult talle kooli poolt kasutada antud õppevahendite eest.
4.2. Õppevahendi tahtliku rikkumise või kaotamise korral kannab õpilane vastutust:
a) rikutud õppevahend tuleb parandada;
b) kaotatud õppevahend tuleb asendada samaväärsega või kompenseerida õppevahendi
soetusmaksumus.
7. LÕPPSÄTTED
4.1. Tehnoloogiakooli INNOKAS kodukorra ja muudatused kinnitab kooli direktor
käskkirjaga.
4.2. Kooli kodukorraga saab tutvuda kooli kodulehel.
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