KOOSKÕLASTATUD
Tallinna 53. Keskkooli direktor

RUUMIDE KASUTAMISE KORD
1. Tallinna 53. Keskkooli ruumid on ette nähtud: õppetööks, huvitegevuseks ,
sporditööks.
2. Õppekasvatustööst vabal ajal renditakse ruume omatulu teenimise eesmärgil vastavalt
tasulise teenuse hinnakirjale . Ruumide rentijaga sõlmib kool rendilepingu.
3. Kooliuksed avatakse tööpäeval 7.30, kooliuksed sulgeb õhtul valvur vastavalt
rendigraafikule.
4. Garderoobi jäetakse ülerõivad ja välisjalatsid. Koolipäevaks vajaminevad asjad
(kehalise kasvatuse riided ja jalanõud) võetakse kaasa. Õpilaste ja koolitöötajate
kadunud asjade eest kool materiaalselt ei vastuta (taskutesse jäetud võtmed,
mobiiltelefonid, raha jne.).
5. Õppekava väliselt on õpilastel ja õpetajatel võimalik tasuta kasutada spordisaali,
raamatukogu, aulat ja klassiruume. Garderoob, klassiruumid on avatud õppekava
väliseks tegevuseks (lahtiste uste päev, klassiõhtud, peoõhtud jne.) direktori käskkirja
alusel.
6. Õpilastele on tagatud kõikide klassruumide kasutamine tunniplaani alusel.
7. Igale ruumile määratakse õppeaasta algul kasutaja/vastutaja, kes jälgib, et oleks
tagatud õpilaste ja töötajate ohutus ning turvalisus, tagab ruumi seisukorra säilimise,
informeerides tekkinud probleemidest direktori asetäitjat majandusalal. Õpilasi on
keelatud jätta klassidesse järelvalveta.
8. Kõiki kasutuses olevaid ruume koristatakse iga päev niiskelt kooli tehnilise personali
poolt.
9. Õpilasi ei rakendata tualettruumide, koridoride, valgustite ja akende pesemisel. Välja
arvatud iga veerandi viimasel päeval, õpilane peseb koduklassi pinke ja toole ning
riiuleid.
10. Juhul, kui õpilane on ise põhjustanud koolile kahju, tuleb see kompenseerida
vanemate poolt, vastavalt seadusele ja kooli kodukorrale.
11. Võimlas, keemia/füüsika kabinettides, arvutiklassis, tööõpetuse klassides peab
õpilane täitma nende ruumide kasutamise erinõudeid.
12. Klassiruumis tunni ajal vastutab õpilaste turvalisuse eest tundi andev õpetaja.
Vahetunnil vastutab õpilaste turvalisuse eest korrapidamise graafikuga määratud
õpetaja. Igal õpetajal on korrapidamisgraafikuga kinnitatud oma valve-territoorium.
13. Ainekabinetis /klassiruumis päeva viimast tundi lõpetav õpetaja laseb õpilastel tõsta
toolid koristamise hõlbustamiseks laudadele.
14. Kõik õpetajad, kellel puudub talle kinnitatud klassiruum tagab korra ja
heaperemeheliku kasutamise talle kasutada antud ruumides.
15. Kõik Tallinna 53. Keskkooli töötajad kasutavad kooli tunniplaanis või
asenduspäevikus märgitud ruumides olevat vara sihtotstarbeliselt, heaperemehelikult
ja säästlikult.
16. Huvijuht kasutab ürituste läbiviimiseks ruume, mis on märgitud „Ürituste läbiviimise
plaanis“
17. Tallinna 53. Keskkooli kabinettide/ klassiruumide võtmed on peale tööpäeva lõppu
hoiul turvaruumis. Võtmete väljaviimine koolist on keelatud, välja arvatud selleks loa
saanud töötajad.

