
KINNITATUD 

Jüri Gümnaasiumi direktori käskkirjaga 

09.03.2011 nr 1-1/214 

 

Jüri Gümnaasium 

Ruumide kasutamise kord 

I ÜLDSÄTTED 

1. Ruumide kasutamise korra eesmärk on tagada kõigile isikutele tervist kaitsvad ja 

edendavad tingimused Jüri Gümnaasiumis viibimise ajal. 

2. Jüri Gümnaasiumi ruumid on ette nähtud õppetööks, huvihariduse andmiseks ning 

nendega seotud abitegevusteks ja koolisisese olme korraldamiseks. 

3. Kooli ruumidena käsitletakse õpperuume, õpperuumi abiruume, aulat, söögisaali, 

tervishoiuteenuse osutamise ruume, taastusruume ja koridore, riidehoiuruume, 

tualettruume, abipersonali ruume. 

4. Õppetööst vabadel aegadel renditakse ruume tulu teenimise eesmärgil vastavalt Jüri 

Gümnaasiumi ruumide üürimise korrale  välja.  

5. Igale ruumile on määratud vastutaja, kes jälgib, et oleks tagatud õpilaste ja töötajate 

ohutus ning turvalisus, tagab ruumi seisukorra säilimise, informeerides tekkinud 

probleemidest kooli juhtkonna liikmeid. Vastutajad määratakse iga õppeaasta alguses ja 

avaldatakse asukohas Avalik/Ruumid/Ruumide loetelu ja vastutajad. 

6. Õppetööks vajalikke ruume kasutatakse vastavalt õppedirektori poolt koostatud 

tunniplaanile. Ainekabinetis/klassiruumis viimast tundi lõpetav õpetaja laseb õpilastel 

tõsta toolid koristamise hõlbustamiseks laudadele. 

7. Kooli üldkasutatavad ruumid, mille kohta peetakse eraldi kasutamisgraafikut, on 

järgmised: aula, auditoorium ja arvutiklass. 

8. Üldkasutatavate ruumide kasutamise kalender asub Infoportaalis ning ruumi kasutamiseks 

teeb arendusjuht (tema äraolekul juhtkonna liige) sellesse broneeringu. 

9. Iga Jüri Gümnaasiumi töötaja taotleb, et kooli ruume ja vara kasutataks sihtotstarbeliselt, 

heaperemehelikult ja säästlikult. 

II KASUTAJA JA VASTUTAJA ÕIGUSED 

1. Kasutajal on õigus kooli ruume kasutada vastavalt töölepingule või vastavalt  Jüri 

Gümnaasiumi ruumide üürimise korrale. 

2. Õpilasel on õigus kooli ruume kasutada vastavalt kooli kodukorrale. 

III KASUTAJA KOHUSTUSED 

Kasutaja on kohustatud: 

1. Järgima Jüri Gümnaasiumi reegleid töökorraldusele  ja käesolevat korda. 

2. Järgima ruumi sihipärast kasutamist. 

3. Tagama ruumi korrasoleku. 

IV VASTUTAJA KOHUSTUSED 

Vastutaja on kohustatud: 

1. Järgima Jüri Gümnaasiumi reegleid töökorraldusele  ja käesolevat korda. 

2. Järgima ruumi sihipärast kasutamist. 

3. Tagama ruumi korrasoleku. 

4. Jälgima regulaarselt õpperuumides õhutemperatuuri selleks paigaldatud 

olmetermomeetrilt. Optimaalne õhutemperatuur õpperuumis on 22 ºC ± 3 ºC,  



võimlasaalis 21 ºC ± 3 ºC ning duširuumis 25 ºC ± 2 ºC. Õhutemperatuuri kõrvalekalletest 

teavitada kooli haldusjuhti või kirjutada märkus vastavasse kooli valvelauas asuvasse 

žurnaali. Samuti tuleb jälgida regulaarselt radiaatorite termostaatide asendit, et see ei oleks 

keeratud maksimaalseks. Optimaalne on positsioon II või III. 

5. Jälgima ventilatsioonisüsteemi tööd ja andma teada kõrvalekalletest – tavapärasest suurem 

müra, suurem õhu liikumiskiirus või ventilatsiooni puudulikkus. Samuti jälgida, et 

tuletõkkeklapid ventilatsioonitorude läbiviikude juures põrandal oleksid avatud – klapi ots 

püsti. Kõrvalekalletest  teavitada haldusjuhti või kirjutada vastav märkus kooli valvelauas 

asuvasse žurnaali.  

6. Jälgima, et koolipinkide ja -laudade asetus, seadmed ja nende paigutus õpperuumides 

tagavad õpilaste ja õpetajate vaba liikumise, kindlustavad ohutuse õppekavakohase 

tegevuse läbiviimisel ning võimaldavad õpperuumide mugavat puhastamist 

7. Jälgima, et pingirea kaugus välisseinast on  vähemalt 0,7 meetrit ja siseseinast vähemalt 

0,5 meetrit. Keskmiste pingiridade vahekaugus on  vähemalt 0,6 meetrit. 

8. Jälgima, et koolipinkide, -laudade ning tahvli mittetraditsioonilise asetuse korral peab 

õpilastele tagama vähemalt 30º vaatenurga eksponeeritavale materjalile ning võimaluse 

vaatenurka muuta ratastel liikuva tooli abil. 

9. Jälgima, et õpilase õppetöökoha maksimaalne kaugus tahvlist on  väiksem kui 10 m. 

10. Jälgima, et koolipinkide ja -laudade esimese rea ning demonstratsioonilaua vahekaugus 

keemiakabinetis on vähemalt 0,8 m. 


