Narva Spordikooli Energia kodukord
(sissekorra eeskirjad)
1. Narva Spordikooli Energia (edaspidi SK) õppe ja kasvatustöö põhinormiks on treeningutund.
Õppe-kasvatustöö võib toimuda ka teoreetiliste tundide, spordivõistluste, spordilaagrite,
individuaaltreeningute ja muu õppevormi kaudu.
2. SK õpilaseks vormistamine toimub lastevanemate avalduse põhjal. Õppurid võivad tegeleda
kas ühe või mitme spordialaga, võivad välja astuda ühest spordiosakonnast ja astuda teise
osakonda lastevanemate avalduse alusel.
3. Õppeperiood algab 1. septembril. Spordikooli või iga huviala õppeperiood lõpeb igal aastal
24. augustil. Kohustuslik õppevaheaeg kõikide huvialade jaoks on iga aasta 25. augustist kuni
31. augustini. Treeningutunnid toimuvad tööpäevadel ajavahemikul kella 9.00 kuni 22.00,
puhkepäevadel kella 9.00 kuni 21.00.
4. Treeningutunnid viiakse läbi vastavalt direktori poolt kinnitatud tunniplaanile: kui toimuvad
muudatused tunniplaanis, siis sellest ilmub teade arvuti SK infolehel www.skenergia.ee või siis
spordikooli administratsioonihoone infostendil.
5. Treeningutunnid ei toimu sisetingimustes juhul kui õhutemperatuur on alla + 14° C,
välistingimustes –kui õhutemperatuur on alla - 28° C.
6. Õppurid ei hiline treeningutundi ja ei jäta neid vahele ilma mõjuva põhjuseta.
7. Treeningutundidest puudumise korral haiguse tõttu või mõnel muul põhjusel teavitab
lapsevanem sellest treener-pedagoogi suuliselt / kirjalikult või siis spordikooli õppealajuhatajat
telefonil 35 73505 või mõnes muus vormis.
8. Treener-pedagoogid peavad arvestust õpilaste kohta, kes viibivad treeningul, lahkuvad
treeningult enneaegselt, puuduvad treeningult. Iga treener peab täitma treeneri päevikut (õppetöö
päevik). Treeneri päevikut peetakse õppe-treeningtöö arvestamiseks iga treeningurühma kohta
eraldi.
9. Treener-pedagoogid, samuti kõik SK töötajad, austavad õppurite õigusi; vastastikused suhted
põhinevad austusel ja sõbralikkusel.
10. Õppurid näevad välja hoolitsetud ja puhtad ning riietuvad vastavalt aastaajale, pidulik riietus
erineb igapäevasest.
11. Puhtuse ja korra tagamiseks ruumis, kus toimub treeninguprotsess, kannavad õppurid ja
täiskasvanud vahetusjalatseid, jättes ülarõivad ja tänavajalatsid garderoobi, väärtasjad võetakse
kaasa; mobiiltelefonid lülitatakse välja.
12. Spordibaasides ja teistes spordikooli ruumides teostab koristust tehniline personal, õppurid ei
risusta ümbrust ja hoiavad puhtust treeningupaikades, käivad säästlikult ümber spordiinventari
ja sisustusega.
13. Õppurite ohutuse huvides on spordibaaside korrapidajal (valvuril) õigus küsitleda õppurit või
täiskasvanut spordikooli külastamise eesmärgi kohta.

14. Võimlas, kõikides spordikooli baasides on õppurid ja töötajad kohustatud täitma
ohutustehnika ja tuletõrjeohutuse eeskuju.
15. Tervisekaitse ja isikliku turvalisuse huvides on õpilastel keelatud joosta treppidel, akende
vahetus lähenduses ja teistes kohtades, mis pole sobivad mängudeks, mitte avada luba küsimata
aknaid, istuda aknalaudadel.
16. Juhul kui spordikooli õppuri või töötajaga on juhtunud õnnetus või tekkinud oht tema
tervisele, peab sellest koheselt teatama spordiala treener-pedagoogile või SK administratsioonile
telefonil 35 73504, 35 73505.
17. Probleemid, mis võivad tekkida õppeprotsessis, vaadatakse läbi ja lahendatakse SK treenerpedagoogide poolt.
18. Kui spordikooli territooriumil suitsetatakse, tuleb sellest teatada politseile, et vastu võtta
abinõud vastavalt Eesti Vabariigi tubakaseadusele.
19. Juhul kui spordikooli õppur tarvitab alkoholi, narkootilisi või psühhotroopseid aineid või tõi
endaga kaasa aineid, mille eest on ette nähtud kriminaalkaristus, informeerib spordikooli
administratsioon sellest vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele lapsevanemaid, politseid,
alaealiste asjade komisjoni või esitab avalduse kohtule.
20. Spordikooli direktoril on õigus nõuda oma töötajatelt suulist või kirjalikku selgitust antud
sisekorra eeskirjade rikkumiste kohta ja töötaja on kohustatud andma sellekohase selgituse.
Selgituskirjas märgitakse probleemi olemus, aeg, koostamise kuupäev, allkiri, nimi.
Selgitusest keeldumise korral võib töötajale määrata distsiplinaarkaristuse. Alla 18.aastaselt
õppurilt selgituskirja ei nõuta.
21. Käesolevad nõudmised kehtivad kõikidel SK baaside territooriumidel ja ruumides, laienevad
treeningutundidele ja samuti spordikooli poolt korraldatud üritustele.

