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Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi  

õppijate kodukord 

 

I Üldsätted 

1.1. Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi (TTG) kodukord reguleerib õppijate õigused ja 

kohustused ning tunnustamise ja laitmise korra. 

1.2. TTG õppijaks võib saada igaüks, kes: 

1.2.1. on lõpetanud põhikooli või on vähemalt 17-aastane ja soovib omandada põhi- või 

keskharidust; 

1.2.2. ei oma põhiharidust, kuid on koolikohustuslik ja on saanud SA INNOVE Rajaleidja 

nõustamiskomisjonilt positiivse otsuse jätkata õpinguid mittestatsionaarses õppes (TTGs). 

 

II Õppija õigused 

TTG õppijal on õigus: 

2.1. omandada haridust, mis vastab kooli õppekavale; 

2.2. kasutada kooli ruume, vara, õppevahendeid ja raamatukogu õppe- ning enesetäiendamise 

eesmärgil; 

2.3. laenutada tagatisraha eest kooli raamatukogust õppetööks vajalikke õpikuid ja võimalusel 

ilukirjandust; 

2.4. saada teavet hindamise korra ja hinnete kohta klassijuhatajalt või aineõpetajalt; 

2.5. saada vajadusel täiendavaid ainealaseid konsultatsioone ja nõustamist; 

2.6. saada tunnustust vastavalt õppijate tunnustamise korrale (vt „TTG õppijate tunnustamise 

kord“); 

2.7. võtta osa aineolümpiaadidest ja kooli üritustest; 

2.8. osaleda õpilasomavalitsuses (valida ja olla valitud klassi või kooli õpilasesindusse); 

2.9. saada koolilt õppimise kohta teatisi tööandjale esitamiseks, et taotleda Täiskasvanute 

koolituse seaduse §8 lg 3 ja 4 alusel õppepuhkust; 

2.10. pöörduda oma õiguste kaitseks klassijuhataja, kooli juhtkonna või Tallinna 

Haridusameti haridusnõuniku poole. 

 



III Õppija kohustused 

TTG õppija: 

3.1. tunneb ja täidab kooli õppijate kodukorda; 

3.2. osaleb õppetöös vastavalt tunni-, arvestuste- või individuaalkonsultatsioonide plaanile; 

3.3. sooritab kõik ettenähtud arvestused, kontrolltööd, testid ja tasemetööd õigeaegselt; 

3.4. ei hiline ega puudu õppetöölt põhjuseta, puudumisest informeerib klassijuhatajat; 

3.5. ei sega tunnis õpetajat ega kaasõppijaid; 

3.6. laenutab kooli raamatukogust tagatisraha eest õppetööks vajalikud õpikud ja tagastab 

need hiljemalt peale õppeperioodi lõppemist (varem võib alati tagastada); 

3.7. hoiab kooli vara, ei lõhu, varasta ega määri seda, hüvitab koolile tekitatud kahju; 

3.8. hoiab kooliruumid puhtana; 

3.9. riietub korrektselt ja puhtalt, ei viibi koolimajas üleriiete ega peakattega; 

3.10. ei helisalvesta, pildista või filmi õppetunde õpetajaga kooskõlastamata ega kaasõpilasi 

ilma nende nõusolekuta; 

3.11. ei ahista teisi füüsiliselt ega vaimselt; 

3.12. ei kasuta solvavaid ja ebasündsaid väljendeid; 

3.13. ei too kooli territooriumile oma sõpru ja tuttavaid; 

3.14. ei oma, tarvita, müü ega vahenda alkoholi, tubakatooteid, narkootikume ja muid 

sõltuvusaineid kooli territooriumil; 

3.15. ei ole  kooli territooriumil ebakaines olekus või uimastite mõju all; 

3.16. ei too kooli seadusega keelatud ohuallikaid (plahvatusohtlikud ained, relvad jm). 

Mainitud ohuallikate avastamisel või nende olemasolu kahtlusel informeerib koolitöötaja  

Eesti Vabariigi õiguskaitseorganeid. 

 

 

IV Õppijate tunnustamine 

TTG õppijate tunnustamise aluseks on „Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi õppijate 

tunnustmise kord“. 

 

 

 

 

 



V Õppijate laitmine 

TTGs avaldatakse kooli kodukorra ja ühiselu normide vastu eksinud õppijatele laitust 

alljärgnevalt: 

5.1. õpetaja suuline märkus; 

5.2. direktori käskkirjaline noomitus; 

5.3. õppija kooli õpilasnimekirjast kustutamine (direktori käskkirjaga). 

 

VI Kooli õigused 

TTGl on õigus: 

6.1. kustutada kooli nimekirjast õppijad, kes korduvalt ja teadlikult rikuvad kooli kodukorda; 

6.2. kustudada kooli nimekirjast õppijad, kellel on ühe õppeaasta jooksul pandud kolmes või 

enamas õppeaines üle poolte kursusehinnetest välja „puudulikud“ või „nõrgad“; 

 

 

 

 

 

 

 


