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KODUKORD PUIDU- JA METALLITÖÖKOJAS NING TÖÖÕPETUSE 

KLASSIS 

I Kasutaja õigused 

Kasutajal on õigus: 

1. viibida puidu-, metallitöökojas või tööõpetuse klassis, kellel on  selles ruumis õppetund 

või üritus 

2. saada oma aineõpetajalt teoreetilist juhendamist ja praktilist abi 

3. kasutada esmaabivahendeid, mis  asuvad poiste tööõpetuse klassis; 

4. aineõpetaja loal vaadata ja kasutada klassis ja töökojas olevaid materjale ja töövahendeid. 

II Kasutaja kohustused 

Kasutaja on kohustatud: 

1. järgima Jüri Gümnaasiumi kodukorda, käesolevat kodukorda ja õpetaja korraldusi  

2. järgima kõiki üldteadaolevaid ohutusreegleid 

3. tööd tehes tegutsema vastavalt tööjuhendile 

4. klassis ja töökojas kasutatavaid töövahendeid kasutama sihtotstarbeliselt ja 

heaperemehelikult 

5. töövahendite kasutamisel jälgima, et ei kahjustata iseend, kaaslasi ega inventari 

6. töövahendite purunemisest teavitama koheselt õpetajat 

7. tagama oma töökoha korrasoleku kogu tööprotsessi vältel 

8. klassi sisenedes pane koolikott ning mittevajalikud riietusesemed loenguruumi. 

9. töötades kasutama tööpõlle!  

10. töötades olema tähelepanelik enda ümber toimuva suhtes. Töökohalt lahkuma vaid 

mõjuval põhjusel: tarbetu liikumine on suurenenud ohu allikaks! 

11. töötades erinevate töövahenditega kasutama vajalikke kaitsevahendeid. Näiteks 

lihvmasinaga töötades kasutama kindlasti tööpõlle, kaitseprille ning kõrvaklappe. 

Sellekohaseid täpsemaid juhiseid annab õpetaja 

12. teadmatuse korral küsima targemalt. Kuulama ja panema tähele teiste poolt öeldut. 

13. panema tunni lõppedes kasutatud töövahendid tagasi oma kohale ning korrastama töökoht. 

14. lõpetama töö õnnetusjuhtumi puhul või selle ohu korral ning teavitama sellest koheselt 

õpetajat! 

15. säilitama töökoht kuni õpetaja kohalejõudmiseni sellisena nagu ta oli õnnetusjuhtumi 

momendil (juhul kui see ei põhjusta kaasõpilastele terviseriske)! 

16. täitma  ohutustehnika eeskirju alljärgnevalt: 

16.1. Töötades käsitööriistadega  
16.1.1. käärida üles varrukad ja kinnitada lahtised hõlmad. Võimalusel võtta töötegemist 

segav riietusese seljast 

16.1.2. kasutada kaitsepõlle 

16.1.3. peab tööriist olema terav, puhas ja terad korralikult kinnitatud. Loksuvatest ja 

lahtistest teradest teavitada õpetajat. 

16.1.4. kinnitada töödeldav detail igal võimalusel tööpingi suru või kruustangide vahele. 

Väikeste detailide käsitsitöötlemine ja nende samaaegne kätega kinnihoidmine on 

kõrgendatud ohu allikaks. 

16.2. Töötades elektriliste käsitööriistadega 

16.2.1. kasutamiseks küsida eelnevalt luba õpetajalt. Elektriliste käsitööriistadega ei tohi 

töötada ilma eelneva juhendamiseta ja hädavajalikest ohutusnõuetest teavitamiseta.  
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16.2.2. käärida üles varrukad ja kinnitada lahtised hõlmad. Võimalusel võtta töötegemist 

segav riietusese seljast. Pikad juuksed kinnitada klambriga või kasutada mütsi.  

16.2.3. kasutada kaitsepõlle ja kaitseprille. 

16.2.4. peab tööriist olema töökorras, puhas, terav, terad korralikult kinnitatud. Enne tööle 

asumist kontrollib õpetaja seadme korrasolekut. 

16.2.5. veenduda enne tööle asumist, et toitejuhe ei oleks kahjustatud. Vastasel korral 

teavitada koheselt õpetajat. 

16.2.6. hoida tööriista kahe käega. Kui tööriistale on tootja poolt ette nähtud külgmine 

käepide, siis on kohustuslik teise käega just sellest kinni hoida (käsifrees, trell, 

nurklõikaja) 

16.2.7. pöörlevaid osi ei tohi peatada käega 

16.2.8. asetatakse tööriist lauale pärast mootori ja spindli täielikku seiskumist 

16.2.9. töötaja selja taga ei tohi keegi seista. 

16.3. Töötamisel tööpinkidega  
16.3.1. küsida eelnevalt luba õpetajalt. Tööpinkidega ei tohi töötada ilma eelneva 

juhendamiseta ja hädavajalikest ohutusnõuetest teavitamiseta 

16.3.2. käärida üles varrukad ja kinnitada lahtised hõlmad. Võimalusel võtta töötegemist 

segav riietusese seljast. Lahtised hõlmad võivad haakuda pöörlevasse puuri, spindlisse 

või detaili. 

16.3.3. pikad juuksed kinnitada klambriga või kasutada mütsi. Lahtised juuksed võivad 

haakuda pöörlevatesse masinaosadesse.  

16.3.4. kasutada kaitsepõlle ja kaitseprille. Töötamisel ei tohi kasutada kindaid, sest need 

võivad haakuda pöörlevasse puuri, spindlisse või detaili. 

16.3.5. liikuvate osade kaitsekatted peavad alati olem n.ö. „suletud“ asendis 

16.3.6. töödeldavad detailid kinnitada tugevasti. Enne tööpingi sisselülitamist kontrollib 

õpetaja liikuvate detailide kinnitamise korrektsust 

16.3.7. tööpingi väljalülitamisel ei tohi pöörlevaid masinaosi käega pidurdada 

16.3.8. töötaja selja taga ei tohi kedagi seista 

17. Ohutusnõuete rikkuja eemaldatakse klassiruumist kui kõrge faktoriga ohuallikas!!!! 

III Klassis keelatud tegevused 

Kasutajal on keelatud: 

1. omavoliliselt kasutada tööriistu ja -vahendeid mille kasutamist ei ole juhendatud ja mille 

ohutusnõuetest ei ole sind teavitatud 

2. töövahendeid suunata oma kaasõpilaste poole. Veendu alati, et sa ei ohusta oma 

tegevusega kaasõpilaste elu ja tervist 

3. terariistadega (saag, peitel, nuga) klassis ringijooksmine. 


