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Sihtasutus Tilsi Perekodu kodukord
ÜLDSÄTTED
1.1. Kuna erinevas vanuses, erinevast soost, rahvusest ja muudest tunnustest lastel on erinevad huvid
ja vajadused, siis erinevustest hoolimata on laste õigused ühesugused.
1.2. Lapse õigustel on piirid ja laps peab oma õiguste teostamisel arvestama teiste laste ning
täiskasvanute õigustega.
1.3. Õigused ja kohustused käivad käsikäes. Kõikidel lastel on kohustused, samuti nagu
täiskasvanud ühiskonna liikmetelgi.
1.4. Lapsel on õigus võrdsele kohtlemisele. Last ei tohi teistest lastest halvemini kohelda soo,
päritolu, rahvuse, rassi, tervisliku seisundi, väljanägemise või muu põhjuse tõttu.
Lastel on kohustus viisakalt suhelda kõikide inimestega, austada oma lähedasi, sõpru, klassikaaslasi,
perevanemaid, õpetajaid ja kõiki teisi ühiskonna liikmeid.
Kui austad teisi ja oled viisakas, austatakse Sind.
1.5. Lapsel on õigus haridusele, õpikeskkond peab olema sobiv ning huviharidus olema kättesaadav.
Õigusega haridusele kaasneb koolikohustus. Lapsel on kohustus õppida vastavalt võimetele ning
valmistada end ette vastutustundlikuks iseseisvaks eluks.
1.6. Lapsel on õigus tervise kaitsele, ravivahenditele ja ravile.
Õigusega tervise kaitsele kaasneb kohustus hoida oma tervist. See tähendab, et laps peab järgima
isikliku hügieeni reegleid - pesema ennast ja oma riideid ning korrastama tuba. Laps peab sööma
tervislikult, liikuma ja piisavalt puhkama.
Lapsel on kohustus hoiduda sellest, mis on tervisele kahjulik. Kui laps on suitsu-, alkoholi-, uimasti,
arvuti- jne. sõltlane, tuleb tal endal teha kõik selleks, et sõltuvusest vabaneda. Samuti pöörduda abi
ja toe saamiseks oma perevanema poole.
1.7. Lapsel on õigus väljendada oma arvamust teda puudutavates küsimustes ja õigus, et teda ära
kuulatakse.
Oma arvamuse väljendamise õigusega kaasneb kohustus suhtuda lugupidavalt teistesse inimestesse,
riigi seadustesse, avalikku korda ja tavadesse. Oma seisukohti avaldatakse viisakalt, sobivas kohas
ja olukorras, kedagi solvamata.
1.8. Lapsel on kohustus kinni pidada käesolevast kodukorrast ja muudest perekodu ja/või pere poolt
kehtestatud reeglitest. Ühtsed reeglid on selleks, et teaksime, millist käitumist teistelt oodata. Lapse
kohustused ühiskonna ees kasvavad lapse vanusega.
1.9. Tilsi Perekodu kodukord reguleerib laste käitumist perekodus, selle territooriumil ja väljaspool
perekodu.
1.10. Kodukord on avalikustatud perekodu teadete tahvlil ja interneti kodulehel.
1.11. Laste igapäevane tegevus toimub vastavalt pere poolt koostatud päevakavale ja käesolevale
kodukorrale.
1.12. Kodukorrast kinnipidamine on kõikidele perekodus viibivatele lastele ja töötajatele
kohustuslik, et oleks tagatud laste ja töötajate turvalisus, töörahu ning asutuse vara kaitse.
PÄEVAKAVA TÄITMINE
2.1. Kõik lapsed tõusevad kohe pärast äratust ja korrastavad oma voodi. Kooliajal on äratus kell
7.00, nädalavahetusel ja koolivaheajal hiljemalt kell 10.30. Vajadusel avatakse õhutusaken.
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Järgnevad hügieeniprotseduurid ja tubade ning üldruumide korrastamine. Üldruumide ja tubade
koristamine lepitakse igas peres kokku pere reeglitega.
2.2. Hügieeniprotseduuride täitmist, tubade korrastamist, päevale kohast riietumist kontrollib ja
juhendab peres töölolev perevanem.
2.3. Ettenähtud söögiaegadel einestavad kõik pere lapsed reeglina koos. Süües käitub laps viisakalt
ja täidab kõiki lauakombeid. Perevanem viibib laste juures, jälgib söömist, kujundab laste
toitumisharjumusi ja õpetab lauakombeid.
Söömine lõpetatud, tänatakse toidu eest ja lahkutakse söögilauast rahulikult.
2.4. Vastavalt peresisesele korrale lapsed katavad ja koristavad toidulaua, pesevad nõud, vajadusel
söögitoa põranda ning abistavad perevanemat toidu valmistamisel.
2.5. Kõik koolikohustuslikud lapsed peavad õppima ja käima koolis. Koolitundidest ja üritustest
põhjuseta puudumine on keelatud, loa puudumiseks saab tervise tõttu väljastada vajadusel
perevanem/kasvataja või perearst.
2.6. Koolitundide ja vahetundide ajal perre lubatakse minna vaid mõjuval põhjusel, põhjuse perre
minemiseks räägib laps tööl olevale perevanemale ja koolis vajadusel õpetajale.
2.7. Kooli minnakse kooliriietes, kaasa võetakse kogu päevaks vajalikud õppevahendid ja
vahetusjalatsid. Koolipäevaks vajalik pannakse valmis eelmise päeva õhtul. Õppetundidest ei
lahkuta enne tundide lõppu, kuid kui lahkumine enne tundide lõppu on vajalik pöördub laps oma
klassijuhataja poole loa saamiseks.
2.8. Pärast koolitundide lõppu tulevad lapsed kohe koju, vahetavad riided ning toimivad vastavalt
päevaplaanile kasvataja teadmisel ja suunamisel.
2.9. Koolitundideks ettevalmistamine toimub perekodus reeglina kellaajal:
esmaspäevast – neljapäevani alates kell 14.30 ehk alates laste saabumisest koolist perre, pühapäeval
kell 13.00 -16.00, lähenemine on vajaduspõhine ning seega võib õppetund kesta ka kauem.
2.10. Õppetundides valmistab laps iseseisvalt ette järgmiseks päevaks vajalikud õppeülesanded.
Perevanem jälgib ja kontrollib koduülesannete täitmist ning abistab last õppimisel, kui laps ei suuda
iseseisvalt õpitut omandada.
2.11. Õppetundide ajal viibivad kõik lapsed oma pere ruumides. Kui laps on jõudnud teistest varem
õpitud, võimaldab perevanem tal tegeleda millegi muuga, mis ei häiri teiste laste õppimist.
Televiisorit võib peretoas vaadata alles siis, kui kõik on selles ruumis õppimise lõpetanud. Õppimist
võimaldava keskkonna tagab perevanem.
2.12. Kooliajast ja õppetundidest vabal ajal on lastel võimalik osaleda Perekodu ja kooli
huvialaringide töös, sporditreeningutel, pere- ja kooliüritustel jne. Laps peab alati teatama tööl
olevale perevanemale, kuhu ja kui kauaks ta tahab minna.
Perevanemal on õigus last mõnele üritusele mitte lubada, mittelubamist peab alati põhjendama.
2.13. Vastavalt iga pere sisekorrale, talvisel perioodil 20.30 ja suvisel perioodil kell 21.30 peavad
lapsed olema oma pere ruumides.
2.14. Öörahu algab lastele kuni 12.a. kell 20.30 ja lastele alates 12.a. kell 22.30. Koolivaheajal ja
nädalavahetusel kuni 23.00
2.15. Öörahu ajal on keelatud lahkuda oma pere ruumidest ja häirida teiste laste rahu. Öörahu ajal
ei tehta süüa, ei pesta pesu, ei käida duši all, ei räägita telefoniga, ega kuulata valjult muusikat.
2.16 Teistes peredes külas viibimine toimub vaid peres tööl olevate perevanematega
kokkuleppeliselt. Laps iseseisvalt ei saa minna teise perre külla, külas viibimisel täidab laps
elementaarsed viisakusreegleid.
2.16. Öörahu tagab peres tööl oleva perevanem, kelle korraldustele peavad lapsed alluma.
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LAPSE ISIKLIKUD ASJAD ja VARA HOIDMINE
3.1. Lapsel on õigus omada isiklikku raha ja asju. Nende kasutamise, hoidmise ja säilitamise
korraldab iga pere ise, pidades nõu lapsega. Üldiselt on soovitatud anda väärtuslikumad esemed
perevanema kätte hoiule, et takistada nende kaotsiminekut või väärkasutust. Perevanem kindlustab
hoiule antud asja, eseme säilimise, markeerib asjad nimeliselt.
3.2. Enne isikliku asja soetamist või kasutamisest loobumist (äraviskamine, kinkimine jms.) tuleb
nõu pidada perevanema, et teguviis oleks lapsest omanikule otstarbekas ja tema huve arvestav.
3.3. Iga laps kannab vastutust nii oma isiklike asjade kui ka tema kasutusse antud perekodu vara
(õppe- ja vabaaja sisustamise vahendid, toa sisustus ja mööbel jne.) eest.
Isiklikku omandust ei või tuua vabanduseks esemete halvale ja mittesäästlikule kasutamisele.
3.4. Perekodu ühist vara peavad hoidma kõik lapsed. Midagi ise kogemata lõhkudes või nähes teiste
pahategusid, peab laps sellest koheselt teatama oma perevanemale.
3.5. Perre ei tohi tuua võõraid asju. Perevanemal on õigus nõuda lapselt selgitust tema kasutusse
tekkinud asja päritolu kohta. Ebaselge taustaga esemed võidakse lapselt ajutiselt ära võtta asjaolude
väljaselgitamiseks.
3.6. Laps võib omada mobiiltelefoni ja arvutit (laua-, süle- ja tahvelarvuti), kuid soetamise
vajalikkus k.a materiaalne poolt arutatakse läbi lapse eestkosteasutuse esindajaga.
3.7. Mobiiltelefoni kasutatakse ainult vajadusel, teisi mitte häirides. Öörahu ajal on mobiiltelefoni
ja personaalse arvuti kasutamine keelatud, kuna laps vajab puhkamiseks nutiseadmetest vaba
keskkonda. Vajadusel võtab perevanem mobiiltelefoni alates 21.30 oma tuppa hoiule.
3.8. Iga laps hoiab oma toa korras, puhastab ja peseb seda regulaarselt. Lapsed osalevad vastavalt
oma võimetele pere ruumide ja perekodu territooriumi korrastamisel.
3.9. Oma toa sisustamisel peab laps nõu perevanemaga.
3.10. Pere kasutuses olevaid üldruume ja laste tubasid üldjuhul ei lukustata. Juhul kui kogu pere
viibib kodust eemal (ekskursioon, laager, matk, vabaaja üritused) võib pere ruumid lukustada.
Edasiõppimist jätkavatel noorukitel, kes enamuse ajast elavad koolide ühiselamutes ja käivad kodus
harva, on õigus nõuda oma toa lukustamist ajal, mil ta viibib kodust eemal.
VIIBIMINE PEREKODUS ja VÄLJASPOOL PEREKODU
4.1. Vabal ajal viibivad lapsed perevanemale teadaolevas kohas.
4.2. Lapse turvalisuse huvides on perekodu territooriumilt lahkumine ilma perevanema loata
keelatud.
4.3. Laps võib lahkuda perekodust ajutiselt, kui see on kokkulepitud lapse eestkosteasutuse
esindajaga, üldjuhul edastab perevanem lapse liikumise kohta väljaspool perekodu teate
perekodu vanemkasvatajale või sotsiaalpedagoogile, kes täpsustab liikumist ja alustab
asjaajamist lapse ajutiseks lubamiseks külla sõpradele, sugulastele jne.
4.4. Üritustele väljaspool perekodu, mis lõpevad hiljem kui kell 22.00 lubatakse perevanema loal,
kusjuures koju tagasi peab jõudma kokkulepitud ajaks.
4.4.1 Sügis- talv, kevad (õppeperiood) perioodil tuleb laps koju hiljemalt kell 20.30, peale kella
20.30 võib laps viibida perest eemal perevanema loal, koju naasmine perevanemaga
kokkuleppel.
4.4.2 Suvisel koolivaheajal tuleb laps tuppa hiljemalt 21.30, peale kella 21.30 võib laps viibida
perest eemal perevanema loal, koju naasmine perevanemaga kokkuleppel.
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4.5. Lapse mitte saabumisel perekodusse kokkulepitud kellaajal, püüab tööl olev perevanem saada
kõiki teadaolevaid kanaleid kasutades lapsega ühendust. Kui lapsega ühendust ei saa ja laps ei ole
23.00ks koju saabunud, siis saadab perevanem info sms-sõnumiga juhatajale ja eestkosteasutusse
ning helistab 112. Kui on kahtlus lapse turvalisuses või sõltuvusainete tarbimises, teatab perevanem
112 koheselt. Lapse koju naastes teavitab perevanem 112 koheselt ning saadab SMS-i juhatajale ja
eestkosteasutusse.
4.6. Väljaspool perekodu käitub laps viisakalt, täidab ühiselu reegleid ja peab kinni ära lubamise
tähtaegadest.
4.7. Perekodu lastel on keelatud ööbida vastassoost laste tubades.
4.8. Lapsel on keelatud suitsetada, tarvitada alkoholi ja muid narkootilisi aineid; samuti on lastel
keelatud omada ja perre tuua eelnimetatud keelatud aineid.
4.9. Perekodu töötajatel on põhjendatud kahtluse korral õigus kontrollida laste isiklikke asju (kapid,
sahtlid, taskud). Perevanemal on kohustus lastelt ära võtta suitsud, alkohoolsed joogid,
narkootikumid, terariistad ja muud ohtlikud asjad, mis ohustavad või võivad ohustada last ennast,
teisi lapsi ning töötajaid. Asjade äravõtmise kohta koostatakse eraldi dokument, kui laps keeldub
asjade äraandmisest ning kasvataja hindab olukorda ohtlikuks pöördub kasvataja nõuande
saamiseks hädaabitelefonile 112.
4.10. Laste külastamist teiste isikute poolt reguleerivad Laste külastuste eeskirjad SA Tilsi
Perekodus. Külaliste lubamine peresse toimub ainult tööloleva perevanema ja juhtkonna
nõusolekul. Üldjuhul saab Perekodu bioloogiliste sugulaste külastuskorrad eestkosteastuselt.
Pärast vanemate, sugulaste ja teiste lapsele oluliste isikute külastust koostab töölolev perevanem
külastuse analüüsi, mille originaal antakse vanemkasvatajale. Vanemkasvataja edastab analüüsi
lapse eestkosteasutuse esindajale.
4.11. Küllakutsuja või külalisi vastuvõttev töötaja vastutab külaliste käitumise eest nii perekodu
hoones kui ka asutuse kogu territooriumil. Teavitab koheselt ebaväärikast käitumisest e-maili teel
vanemkasvatajat galina.perekodu@gmail.com või perekodu juhatajat tilsi.peremaja@gmail.com.
4.12. Kõik perekodus elavad lapsed ning tööl olevad töötajad järgivad elementaarseid
tuleohutuseeskirju ning hädaolukorras helistavad koheselt hädaabinumbrile 112.
KAEBUSTE LAHENDAMISE KORD.
5.1.Igal perekodu lapsel ja töötajal on õigus oma probleemide lahendamiseks otse pöörduda
perevanema, vanemkasvataja, sotsiaalpedagoogi, asutuse juhi või eestkosteasutuse poole.
5.2.Perekodus on üleval kaebuste esitamise postkast, mida avab kord nädalas juhataja
5.3.Perekodu lastel on õigus helistada ööpäevaringsele Lasteabi telefonile 116 111 või pöörduda
info ning abi saamiseks õiguskantsleri poole Kohtu 8, 15193 Tallinn, tel: 6938404
info@oiguskantsler.ee
5.4.Ülalpoolnimetatud kontaktid on üleval igas peres.
LAPSE ISIKLIKUD KULUD JA TASKURAHA.
6.1.Perekodu lapse isiklikud kulud on 250-255 EUR kuus, mis koosnevad: 5 EUR päevas
söögiraha, 30 EUR riiete ostmine, 15 EUR meditsiinikulud, 15 EUR hügieenitarbed, 20-25
EUR huviringid/vabaaja veetmine, 15-20 EUR taskuraha
6.2.Perekodu koolilastele makstakse taskuraha 20 EUR kuus, lasteaia lastele 15 EUR kuus,
taskuraha makstakse välja 4. kuupäevaks sularahas orderi alusel või lapse pangakontole.
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6.3.Seoses sisekorra rikkumistega on perevanema selgitusega võimalik taskuraha vähendada
koolilastel ühe kuu kaupa kuni 15 EUR ja lasteaialastel kuni 10 EUR. Juhataja käskkirjaga
on võimalik jätta laps taskurahast ilma.
6.4. Lastele võib määrata tulemustasusid ja preemiad seoses eeskujuliku käitumise, heade
õpitulemuste ning (sportlike, ainealaste, huvikooli) saavutuste eest 2-3 korral aastal kuni
35 EUR
Sisekord on jõustunud alates 01. jaanuar 2018, parandatud 9.01.2020, parandatud 1.04.2020,
täiendatud 9.07.2020.

