PÄRNUMAA ÕPILASMALEVA
TÖÖ- JA PUHKELAAGRITE KODUKORD
ÜLDSÄTTED
1. Käesolev kodukord reguleerib „Pärnumaa Õpilasmaleva“ (edaspidi laager) töökorralduse
ning laagrit haldava omavalitsuse, laagris olevate õpilaste ja juhendajate õigused ja
kohustused.
ÕPILASTE OSALEMINE TÖÖ JA PUHKELAAGRIS
2. Laagri töös osalevad üldjuhul 13-18-aastased Pärnu maakonna aadressiga
rahvastikuregistrisse kantud noored, kes on sõlminud lepingu laagris töötamise kohta, millele
on lisatud lapsevanema nõusolek.
3. Laagris osalevate õpilaste piirarv on määratud kindlaks vastava Pärnumaa omavalitsuse
poolt ning laagris osalejate kindlakstegemine toimub eelnevalt tähtajaks esitatud avalduste
alusel.
ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
4. Õpilasel ja juhendajal on keelatud laagris kasutada füüsilist vägivalda, ebatsensuurseid
väljendeid, tarvitada alkohoolseid jooke ja narkootilisi aineid ning suitsetada.
5. Õpilasel on keelatud omavoliliselt võtta või kasutada teistele isikutele kuuluvaid esemeid.
6. Õpilased on kohustatud laagris töötama ja käituma ausalt ja kohusetundlikult, täitma
õigeaegselt ja täpselt töö- ja puhkelaagri juhendaja (edaspidi juhendaja) korraldusi,
hoidma valla vara ning pidama kinni töö- ja puhkelaagri kodukorrast ja ohutusnõuetest.
7. Õpilasel on kohustus käituda laagri ajal nii tööl olles kui tööst vabal ajal teineteise suhtes
viisakalt, oma tegevusega ei tohi ohtu seada ennast ning teisi õpilasi ning juhendajat või
teisi isikuid. Ühistegevustes osalemisel olema teineteise suhtes tähelepanelikud ning
valvsad, teavitama koheselt juhendajat igast toimunud õnnetusest või muust probleemist,
mis võib ohtu seada teise õpilase või muu isiku elu või tervise.
8. Pärnu Linnavalitsus tasustab õpilast ja juhendajat laagris töötatud aja eest vastavalt
eelnevalt saavutatud kokkulepetele.
TÖÖAEG JA VABA AEG
9. Laagri toimumise aja otsustab omavalitsus.
10. Õpilase laagripäev koosneb tööajast ja vaba ajast.
10.1 Õpilase tööaja kestus ei tohi olla pikem kui 4 tundi päevas ning nädalavahetusel ei tohi
õpilane töötada. Tööaja pikkuse ja tööülesannete sisu otsustab omavalitsus. Tööaja alguse
ja lõpu määrab juhendaja kooskõlastatult vallavalitsusega ja põhimõttel, kus kõigile
õpilastele rakendatakse ühtset tööaega.
10.2.Õpilase vaba aja sisustamise organiseerib laagri juhendaja koostöös Pärnumaa
Õpilasmalevaga. Vaba aja sisustamise korraldamisele võidakse kaasata ka õpilasi.
10.3. Õpilane võib laagrist ajutiselt lahkuda enne laagripäeva lõppu juhendaja nõusolekul.
Juhendaja võib laagrist ajutiselt lahkuda enne laagripäeva lõppu vallavalitsuse
nõusolekul. Juhendaja ajutisel lahkumisel korraldab vallavalitsus juhendaja asendamise.
10.4. Kui õpilane ei ilmu tööle temaga kokkulepitud ajal, ei arvestata temale töötasu puudutud
töötundide eest.

LAHKUMINE JA VÄLJAARVAMINE

11. Õpilane võib laagrist alaliselt lahkuda omavalitsusele esitatava kirjaliku avalduse alusel,
mis on õpilasega sõlmitud lepingu lõpetamise aluseks. Lepingu lõppemise päevaks
loetakse eelpoolnimetatud avalduses märgitud kuupäev ning lõppemine vormistatakse
vastava märke tegemisega lepingusse.
12. Juhendaja võib laagrist alaliselt lahkuda mõjuval põhjusel esitades selleks omavalitsusele
kirjaliku avalduse, kuhu on märgitud vastavasisuline põhjendus. Juhendaja alatisel
lahkumisel korraldab abivallavanem laagri edaspidise töö, korraldades lepingu sõlmimise
uue juhendajaga, korraldades tööd ja laagrielu ise või tehes vastavad toimingud muul
viisil.
Pärnumaa Õpilasmalev võib õpilase või juhendaja laagrist välja arvata omavalitsuse
ettepanekul, kui ta rikub lepingust, kodukorrast või ohutusjuhendist tulenevaid tingimusi.
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