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NÕO SPORDIKOOLI KODUKORD 

  

1. Nõo Spordikooli treeningruumides ja territooriumil täidavad õpilased ja õpilase esindajad 

lisaks Eesti Vabariigi seadustele kõiki Kooliga sõlmitud lepingutest ja käesolevast 

kodukorrast tulenevaid reegleid ja eeskirju. 

2. Nõo Spordikool on huvikool, mille moodustavad 6. – 24. aastased õppurid, kes soovivad 

õppeasutuses õppida ning omavad õppimiseks vajalikke eeldusi. 

3. Õppetöö korraldamise aluseks on õppeaasta. Õppeaasta kestab 1. septembrist järgmise 

aasta 31. augustini. 

4. Õppeaasta koosneb õppeperioodist ja õppevaheaegadest. Õppeperioodi kestus 

õppeaastas on vähemalt 35 nädalat. Õppemaksuga tasustatud õppetöö kestab 9 kuud, 1. 

septembrist järgmise kalendriaasta 31.maini. Lisaks laagrid täiendava osalustasu eest. 

5. Treeningtunnid algavad pärast üldhariduskooli tunde vastavalt tunniplaanile. 

6. Õppevaheajad on üldjuhul samal ajal üldhariduskoolide koolivaheaegadega. Nõo 

Vallavalitsus võib direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul kehtestada erinevad 

koolivaheajad. 

7. Spordikoolil on õigus õppe- ja kasvatustöö järjepidevuse tagamiseks korraldada 

õppevaheaegadel spordilaagreid ja õppetreeningkogunemisi. 

8. Õppetööst põhjuseta puudumiste korral rohkem kui 75%, võib õppuri kustutada Nõo 

Spordikooli nimekirjast, teavitades sellest eelnevalt lapsevanemat või hooldusõigusega 

isikut. 

9. Õppuri käsutusse antud spordikooli inventari eest kannab materiaalset vastutust õppuri 

seaduslik esindaja (lapsevanem või hooldusõigusega isik). 

Õppuri õiguseks ja kohustuseks on: 

1. Tutvuda spordikoolis temale ettenähtud õppekavaga, treeningkoormuste ja esitatavate 

nõuetega; 

2. Osaleda spordikooli õppetöös vastavalt valitud õppekavale ja tunniplaanile; 

3. Võistelda spordivõistlustel Nõo Spordikooli ja omavalitsuse (Nõo valla) nimel; 

4. Seista spordikooli hea maine ja spordi au eest; 

5. Järgida sportlikku režiimi ja “ausa mängu” põhimõtteid; 

6. Kasutada treeningtöös ja võistlustel spordikooli inventari, seadmeid, spordivarustust 

ning spordirajatisi; 

7. Hoida heaperemehelikult spordikooli inventari, varustust ja vara; 



8. Osaleda treeningutel sportlikus riietuses; 

9. Kanda võistlustel spordikooli sümboolikaga spordiriietust; 

10. Saada teavet spordikooli, linna ja vabariigi spordikorralduse, spordivõistluste ja 

spordisündmuste kohta; 

11. Osaleda valitud õppurite esindaja kaudu spordikooli hoolekogu töös; 

12. Algatada erinevaid arendavaid tegevusi ja ettevõtmisi kooli juures; 

13. Aegsasti teavitada treenerit mitteosalemisest treeningutel haiguse tõttu või muul mõjuval 

põhjusel; 

14. Järgida spordikooli põhimäärust ja täitma spordikooli kodukorda; 

15. Käituda viisakalt ja lugupidavalt kaasõpilaste, treenerite ja teiste spordikoolis viibivate 

inimeste suhtes; 

16. Mitte kasutama treeningu ajal mobiiltelefoni või muid seadmeid, mis segavad õppetöö 

läbiviimist; 

17. Käituma terviseteadlikult – suitsetamine, alkoholi, mokatubaka või muu tervist 

kahjustava aine tarvitamine ei ole Kooli õpilasele lubatud; 

18. Lahkuda spordikooli nimekirjast omal soovil selleks kehtestatud korda järgides; 

19. Kõigi oma murede, soovide, ettepanekute ja küsimustega pöörduma enda eriala treeneri, 

teiste erialade treenerite või Kooli direktori poole. 

 


