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Kehtestatud direktori 27. dets 2016 

käskkirjaga  nr  1-2/36 

 

 

TARVASTU GÜMNAASIUMI KODUKORD 

Kooli kodukorra kehtestab kooli direktor põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (edaspidi PGS) § 68 lg 

1 alusel. Kodukord on kooskõlastatud kooli hoolekogu ja õpilasesindusega põhikooli- ja 

gümnaasiumiseaduse § 68 lg 2 alusel. 

1. Üldsätted 

1.1. Kõigi õpilaste ja töötajate heaolu ja turvalisuse huvides järgime üldinimlikke põhimõtteid: 

 Käitume nii, nagu soovime, et käitutaks meiega.  

 Me ei sea ohtu enda ega kaaslaste turvalisust.  

 Me ei kasuta füüsilist ega sõnalist vägivalda. 

 Hoiame puhtust ja korda.  

 Austame enda ja teiste aega. 

 Hoiame enda, kaaslaste ja kooli vara. Tehtud kahju kuulub hüvitamisele. 

 Me ei tarbi ega oma tubakatooteid, mokatubakat, e-sigaretti, energiajooke, alkohoolseid jooke, 

narkootilisi aineid. 

 Osaleme kooli ühisüritustel. 

 Esindame kõikjal väärikalt ennast, oma kooli, valda ja riiki. 

 

1.2. Koolis austavad  õpilased ja  kooli töötajad kõigi õpilaste õigust ning kohustust õppida ja 

õpetajate õigust juhtida õppeprotsessi. Vastastikune suhtlemine on viisakas ja lugupidav.  

1.3. Kooli õpilased ja töötajad  täidavad Eesti Vabariigis kehtivaid seadusi.  

1.4. Kooli igapäevane töö toimub vastavalt direktori poolt kinnitatud päevakavale ning 

tunniplaanile ja üldtööplaanile.  

1.5. Õppe- ja kasvatustööd ning muud koolielu puudutav informatsioon on kättesaadav kooli 

kodulehelt www.tarvastu.vil.ee,  e-koolist ja stendidelt.  

1.6. Kodukord on täitmiseks kohustuslik õpilastele ja kooli töötajatele õppekava ja õppekavavälise 

tegevuse ajal nii kooli territooriumil kui ka väljaspool (PGS §68 lg 1). 

1.7. Kodukorra täitmine on õpilasel käitumishinnangu  aluseks (PRÕK §19 lg5). 

 

2. Koolipäeva korraldus                                               

2.1. Õppe- ja kasvatustöö põhivorm on õppetund. Õppetunnid toimuvad koolis ja kooli 

territooriumil, õppekäiguna või ekskursioonina väljaspool kooli vastavalt õppekavale ja 

tunniplaanile. 

2.2. Õpilane on kohustatud osalema õppetöös.  

2.3. Õpilane ei puudu koolist ega hiline tundi ilma mõjuva põhjuseta. Puudumisest teavitatakse 

vastavalt korrale (vt pt. 7).  

2.4. Kui õpetaja ei ole tundi ilmunud 10 minuti jooksul, teatavad õpilased klassi- või aineõpetaja 

puudumisest õppejuhile või direktorile. 

2.5.Vajadusel teeb iga klass kooli territooriumil heakorratöid.   

2.6. Koolimaja peauks avatakse 7.15 ja suletakse 19.00. Spordikompleks suletakse 22.00. 

2.7. Tunnid algavad  8.15, õppetund kestab 45 minutit ja vahetunnid 10 minutit ning söögivahetund 

20 minutit. 

http://www.tarvastu.vil.ee/
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2.8. Õpilased ei ava ega sulge loata kooli ruumide aknaid, samuti on keelatud loata lukustada uksi. 

2.9.Õpilane täidab garderoobi, raamatukogu, spordisaali, õppeköögi, käsitöö- ja kodundusklassi, 

poiste töö- ja tehnoloogiaklassi ning arvuti- ja nutiklassi kasutamise eeskirju. 

2.10. Vahetunnis peavad kooli üldkasutatavates ruumides korda õpetajad direktori poolt 

kinnitatud graafiku alusel. Õpetajaid abistavad korrapidamisel õpilased. 

2.11. I-IV klass õpilased ei kasuta vahetunnis nutiseadmeid. 

 

3. Õppetund 

3.1. Tunni alustamiseks heliseb kell kaks korda - esimene kell (2  minutit enne tunni algust) on 

märguanne klassi kogunemiseks ja õppevahendite väljavõtmiseks, teine kell tähistab tunni 

algust. 

3.2. Tund algab tervitamisega, kõik seisavad püsti.  

3.3. Õpilase kohustus on tunnis võimetekohaselt õppida ja ennast arendada, lasta töötada õpetajatel 

ning klassikaaslastel.  

3.4. Õpilane täidab temale antud tunni- ja koduülesanded täpselt ja õigeaegselt. 

3.5.Puudumise tõttu omandamata materjali õpivad õpilased järele ning kokkuleppel õpetajaga  

vastab hindelised tööd järele kahe nädala jooksul. 

3.6. Õppetunni ajal on keelatud kõrvaliste esemete kasutamine. Mobiilside-, salvestus- ja muud 

elektroonilised seadmed on õpilastel tunnis välja lülitatud. Vastasel korral võib õpetaja  

õpilaselt tehnilise vahendi hoiule võtta ning  tagastada selle õppetunni lõpus või anda üle 

klassijuhatajale või õppejuhile, kes tagastab selle lapsevanemale. 

3.7. Söömine, joomine ja närimiskummi närimine on tunnis keelatud. 

3.8. Õpilased võivad tunni ajal klassiruumist või kohalt lahkuda ainult õpetaja loal. 

3.9.Tunnist väljasaatmise korral on õpilane kohustatud minema aineõpetaja poolt antud 

õppeülesandeid täitma kokkulepitud kohta. Tunni lõppedes tuleb tehtud töö esitada 

aineõpetajale. 

3.10. Tunni lõpetab õpetaja pärast kella helisemist. 

3.11. Õpilane vastutab klassis oma koha puhtuse ja korra eest. 

3.12. Õpetaja tagab tunni lõppedes klassiruumi korrasoleku. 

3.13. Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues: 

 1) 1.–6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10 ºC; 

 2) 7.–12. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15 ºC; 

 3) mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s. 

3.14.  Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Riigi Ilmateenistuse veebilehel 

http://www.ilmateenistus.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Terviseameti 

veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel. 

 

4. Õpilase töövahendid, riietus ja vara 

4.1. I – IX klassi õpilased kannavad kaasas õpilaspäevikut. 

4.2.  I – IX klassi õpilase õpilaspäeviku formaat on min 15 x 20. Õpilased märgivad sinna  

tunniplaani ja koduülesanded.  Iga nädala lõpus võtab algklasside õpilane päevikusse vanema 

allkirja. 

4.3. Õpilane võtab õppetundi kaasa kõik ainetunni jaoks vajalikud töövahendid. 

4.4. Pidulikel üritustel ja eksamitel riietub õpilane vastavalt ürituse eesmärgile ja etiketile.  

4.5. Koolis kantakse korrektset ja puhast riietust ning vahetusjalatseid. Spordidresse kantakse 

kehalise kasvatuse tundides, mitte igapäevase riietusena. Kooli siseruumides viibitakse ilma 

peakatteta ja välisrõivasteta. 

4.6. Võimlasse sisenemisel pannakse jalga puhtad sisespordijalanõud. 
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4.7. Kehalise kasvatuse tundi minnes ei jäeta isiklikke asju järelevalveta. Õpilane võib anda oma 

raha ja hinnalised esemed administraatori kätte hoiule. 

 

5. Kooli vara 

5.1. Kool võimaldab õpilasel tasuta kasutada kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid, 

tööraamatuid ja töövihikuid, samuti kooli ruume ja vajadusel inventari (PGS §20 lg 2, § 40 lg 

2). 

5.2. Õpilane vastutab isiklikult talle kooli poolt kasutada antud õpikute ja teiste õppevahendite eest. 

Õpilane tagastab need  enne klassitunnistuse saamist või koolist lahkumisel enne dokumentide 

väljastamist. Töövihikuid, tööraamatuid ja töölehti õpilane tagastama ei pea, aga vastutab nende 

säilimise eest kasutamisperioodi jooksul. 

5.3. Kooli vara rikkumisel või kaotamisel hüvitab õpilane või vanem kokkuleppel kooliga tekkinud 

kahju  

5.4.Kooli lõpetamisel või koolist lahkumisel tagastab õpilane koolile kuuluva vara. 

 

6. Hindamisest teavitamine 

6.1. Kooli õppekavas sätestatud õpilaste hindamise põhimõtted ja kord on kättesaadav kooli 

kodulehel. 

6.2. Teadmiste ja oskuste hindamise põhimõtteid ja korda tutvustavad õpilastele klassijuhatajad ja 

aineõpetajad õppeaasta või ainekursuse algul. 

6.3. Käitumise ja hoolsuse hindamise põhimõtteid ja korda tutvustab õpilastele klassijuhataja 

õppeaasta algul. 

6.4. Õpilasel on õigus saada vastavalt klassi- või aineõpetajalt teavet hindamise korralduse ning 

saadud hinnete ja hinnangute kohta.  

6.5. Õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse hindamise põhimõtteid ja korda tutvustatakse 

lastevanematele klassi lastevanemate koosolekul. 

6.6. Lapsevanemal on õigus saada teavet oma lapse hinnete kohta vastavalt klassi- või aineõpetajalt 

ja klassijuhatajalt. 

6.7. Õpilase hinnetest teavitatakse õpilaspäeviku, e-kooli ja alates 5. klassist kaks korda trimestris 

hinnetelehe kaudu ning trimestri lõpus klassitunnistusega.  

6.8. Gümnaasiumiõpilased saavad vanematele esitamiseks klassijuhatajalt hinnetelehe novembris ja 

märtsis ja klassitunnistuse õppeaasta lõpul.  

6.9. Õpilasel on õigus saada kord nädalas täiendavat õpiabi (konsultatsioonitunde).  

6.10. Õpilasel on õigus õppetööga seotud probleemide korral pöörduda klassijuhataja või õppejuhi 

poole. 

 

7. Koolis korraldatavast õppest puudumine ja sellest teavitamine 

7.1. Koolikohustusliku õpilase õppest puudumise ja sellest teavitamise üldised tingimused ja kord 

tulenevad põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest (PGS §35. 

7.2. Kool peab õppest puudumise üle arvestust ning teeb kokkuvõtte põhikoolis vähemalt kaks 

korda trimestri, gümnaasiumis õppekursuse jooksul ja teavitab sellest vanemat. 

7.3.Õppest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel: 

1) õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine; 

2) ilmastikust tingitud juhtudel läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud: 

- sõltuvalt ilmast võib õppetunnid ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ning 

tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on 

 -20 
o
 C ja madalam, kehtib   1.- 6. klassini,  

 -25 
o
 C  ja madalam, kehtib 7. - 9. klassini; 

3) olulised perekondlikud põhjused; 
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4) kooli esindamine üritustel, konkurssidel või võistlustel. 

7.4. Lapsevanem teatab  oma lapse  puudumisest  ja selle põhjustest klassijuhatajale samal päeval. 

Kui vanem ei ole puudumisest teavitanud esimese päeva lõpuks, võtab klassijuhataja 

lapsevanemaga ühendust  järgmisel õppepäeval. 

7.5. Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud ning koolil ei õnnestu puudumise 

põhjust välja selgitada, teavitab kool puudumisest õpilase elukohajärgset omavalitsust hiljemalt 

järgmisel õppest puudumise päeval sellest õpilase elukohajärgset valla- või linnavalitsust. (§ 36 

lg 3). 

7.6. Kui klassijuhatajal on tekkinud põhjendatud kahtlus, et õpilase puudumise põhjendamisel on 

esitatud ebaõigeid andmeid, on koolil õigus taotleda vanemalt täiendavaid selgitusi või 

pöörduda õpilase elukohajärgse omavalitsuse poole. 

7.7. Põhjuseta puudumise korral rakendab kool kodukorras või PGS-is nimetatud 

mõjutusmeetmeid. Põhjuseta puudumine mõjutab õpilase käitumishinnangut. 

7.8. Õpilase puudumisel perekondlikel põhjustel  tagab vanem õppe korraldamise ja vastutab 

õpitulemuste saavutamise eest. 

7.9. Õppetundi hilinemisel teavitab õpilane aineõpetajat hilinemise põhjusest.   

7.10. Õpilase teadaoleva pikema puudumise eel (reisid jm) esitab õpilane või lapsevanem/hooldaja 

õppejuhile avalduse, milles on kirjas puudumise põhjus,  

klassijuhataja ja aineõpetajate nõusolekud ning aineõpetajate juhised  

iseseisvaks õppetööks. 

7.11. Kui õpilane lahkub koolist õppepäeva jooksul, teavitab ta sellest klassijuhatajat, 

sotsiaalpedagoogi või õppejuhti. 

7.12. Õpilase puudumine ei vabasta teda õppematerjali omandamisest ega puudutud tundides antud 

õppeülesannete tähtajalisest täitmisest. 

7.13. Olümpiaadi piirkonnavooruks valmistuvatel õpilastel on õigus 1 vabale päevale ja 

vabariikliku olümpiaadi eel 2 vabale päevale. 

 

7.14. Mõjutusvahendid õpilaste põhjuseta puudumiste ja hilinemiste korral 

7.14.1. Kui õpilane on puudunud õppetööst põhjuseta 

 5 tundi – klassijuhataja vestlus õpilasega ning vanema teavitamine; 

 10 tundi – käskkirjaline noomitus – klassijuhataja teeb kooli juhtkonnale 

esildise, millest on eelnevalt teavitatud lapsevanemat; 

 15 tundi – õpilane kutsutakse koos lapsevanemaga direktsiooni ümarlauda 

vestlusele. 

7.14.2. Kui õpilane on hilinenud õppetundidesse põhjuseta 

 viis korda – klassijuhataja vestlus õpilasega ning vanema teavitamine; 

 alates kümnest korrast – klassijuhataja teeb esildise, millest on eelnevalt 

teavitatud lapsevanemat. 

 

7.14.3. Kui eelnevad mõjutusvahendid ei anna oodatud tulemusi, siis rakendatakse meetmeid PGS-i 

§12 ja § 58 alusel. 

7.14.4. Andmed õpilaste kohta, kes on ühe trimestri jooksul õppest mõjuva põhjuseta puudunud 

enam kui 20% õppetundidest, kantakse hariduse infosüsteemi.  

 

8. Söögisaal  

8.1. I – IV klassi õpilased tulevad sööma koos klassijuhataja või aineõpetajaga. 

8.2. Enne sööma minekut viivad õpilased koolikotid järgmisse klassiruumi või jätavad kätepesu 

ruumi  riiulile. 
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9. Garderoob 

9.1. Õpilastel on õigus jätta oma välisrõivad, jalatsid ja spordivahendid (vajadusel ka koolikott) 

garderoobi. Garderoobi ei jäeta raha ega väärtesemeid. 

9.2. Garderoob on riidehoiuruum, õpilased ei viibi seal asjatult. 

 

10.    Ohutus  
10.1. Ohutuse huvides on kõigil vajalik järgida tuletõrje-, liiklus- ja muid ohutusreegleid. 

10.2. Kooli ruumides ei joosta. 

10.3. Õpilased ei viibi vahetunni ajal asjatult  pikkades koridorides klassiuste taga.  

10.4.Vahetundides peab korda korrapidajaõpetaja. 

10.5. Suure maja II ja III korruse pikk koridor ning väikese maja III korruse koridor on koolipäeva 

jooksul valgustatud.  

10.6. Õpilased lähevad valgesse majja ainult peaukse kaudu, v.a kodunduse klassi. 

10.7. Kooli ei tooda kaasa õppetööks mittevajalikke esemeid ega loomi. 

10.8. Õppepäeva  jooksul ei tohi õpilane kooli territooriumilt lahkuda ilma klassijuhataja, 

aineõpetaja, sotsiaalpedagoogi või direktsiooni loata. 

10.9. Üldjuhul lahkuvad õpilased koolimajast pärast tundide lõppu.  

10.10. Õpilased, kellel on koolipäev lõppenud, ei sega teiste tööd. 

10.11. Pimedal ajal ja halva nähtavuse korral kannab õpilane nõuetele vastavat helkurit.  

10.12. Kooli territooriumil ei sõideta jalgrataste, rollerite, mootorrataste  ega  autodega, kui selleks 

ei ole mõjuvat põhjust (parkimine, jalgrattavõistlus vms). 

10.13. Tööpäeviti kell 7.30 – 17.30 tohib mootorsõidukeid kooliõue parkida vaid direktori 

kirjalikul loal. 

10.14. Jalgrattaid hoitakse jalgrattalasilas lukustatult. Tõukerattad ja tasakaaluliikurid viiakse 

hoiule valge maja keldrisse. 

10.15. Need, kes ei õpi ega tööta meie koolis, võivad koolimajas viibida juhtkonna nõusolekul. 

 

11. Vaimne ja füüsiline turvalisus 

11.1. Kool loob tingimused õpilaste ja töötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamiseks kooli 

territooriumil õppetöö ajal. (PGS § 44 lg 2, § 91 lg 4); 

11.2. Õpilase vaimset või füüsilist turvalisust ohustavast juhtumist teavitab õpilane klassijuhatajat 

või pöördub abi saamiseks mõne teise koolitöötaja poole.  

11.3. Juhtumist teavitatakse direktorit, õppejuhti või sotsiaalpedagoogi.   

11.4. Vaimset või füüsilist turvalisust ohustava juhtumi lahendamisel lähtutakse kooli kodukorras 

loetletud mõjutusvahenditest ning teistest seadusandlikest aktidest ning lähtutakse 

võrgustikutöö põhimõtetest.  

11.5. Korrarikkumised ja õnnetusjuhtumid fikseeritakse. Juhtumi arutelu toimub üldjuhul 

sotsiaalpedagoogi juures, kaasates kõik osapooled. 

11.6. Koolil on õigus nõuda  kooli kodukorra vastu eksinud õpilastelt seletuskirja.  

11.7. Kool teavitab väärteo toime pannud õpilase vanemaid või õpilase hooldajat ning ühiselt 

otsitakse probleemile lahendus. 

11.8. Koolis töötab sotsiaalpedagoog, kelle poole saab õpilane probleemide korral pöörduda. 

11.9. Õpilaste vaimse ja füüsilise turvalisuse huvides võimaldab kool politseil läbi viia 

operatsioone tubakatoodete, alkohoolsete jookide ning narkootiliste ainetega seotud 

õigusrikkumiste ennetamiseks ja avastamiseks.  

11.10. Töövälisel ajal toimuvatest üritustest teavitab korraldaja eelnevalt  kooli juhtkonda.  

11.11. Esemed, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, võetakse 

õpilase käest kooli hoiule ning tagastatakse õpilase vanemale või õpilasele vastavalt asja 

hoiule võtnud kooli töötaja otsusele. (PGS § 58 lg 5) 
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11.12. Koolis on kehtestatud hädaolukorra plaan, mida rakendatakse vajadusel. 

 

12. Õpilaste tunnustamine 

12.1. Õpilast tunnustatakse ja tänatakse  

1) heade ja väga heade tulemuste eest õppetöös;  

2) klassi või kooli eduka esindamise eest väljaspool kooli;  

3) aktiivse klassi- ja koolivälise tegevuse eest;  

4) silmapaistva heateo eest.  

12.2. Õpilase tunnustamise ja tänamise viisid: 

1) õpetaja suuline kiitus; 

2) õpetaja kirjalik tänu või kiitus; 

3) direktori käskkirjaline tunnustus, mille koopia saadetakse vanematele; 

4) kooli tänukiri; 

5) tunnustamine kooli aastapäeval; 

6) kooli kiituskaart; 

7) tunnustamine ainekiituskirjaga; 

8) direktori ja vallavanema vastuvõtule kutsumine. 

9) tunnustamine kooli kodulehel 

 

12.3. Õpilaste tunnustamist puudutavad käskkirjad ja taotlused vormistatakse klassijuhatajate, 

aineõpetajate või teiste kooli töötajate ettepanekul.  

 

13. Õpilaste tugi- ja mõjutusmeetmed  

13.1.Õppe- ja käitumisprobleemidega õpilaste tarvis on koolis välja töötatud tugi- ja 

mõjutusmeetmete süsteem. Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamisest annab klassijuhataja või 

sotsiaalpedagoog lapsevanemale teada nende rakendamise päeval. 

13.2. Enne tugi- või mõjutusmeetme määramist kuulatakse ära õpilase selgitused ja põhjendatakse 

õpilasele tugi- ja mõjutusmeetme valikut. 

13.3.Õpilase suhtes võib rakendada tugimeetmeid (sealhulgas arenguvestluse läbiviimine, 

individuaalse õppekava rakendamine, õpilase vastuvõtmine pikapäevarühma, kooli juures 

tegutsevasse huviringi, tugispetsialisti teenuse osutamine, õpilase üleviimine HEV õpilaste 

klassi, tugiisik) ning üht või mitut järgmist mõjutusmeedet: 

1) õpetaja suuline märkus; 

2) õpetaja kirjalik märkus e-koolis või päevikus;  

3) õpilase käitumise arutamine vanemaga; 

4) käitumishinde alandamine; 

5) õpilasega tema käitumise arutamine direktori või õppejuhi juures; 

6) käitumise arutamine ümarlaua koosolekul koos vanematega; 

7) õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus; 

8) direktori käskkirjaline noomitus, mille koopia saadetakse vanematele; 

9) esemete, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, kooli hoiule 

võtmine; 

10) õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni 

lõpuks nõutavad õpitulemused; 

11) kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine (õpilase või alaealise õpilase puhul vanema 

nõusolekul); 

12)  pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 1,5 

tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul (teavitatakse vanemat kirjalikult); 
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13)  ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja 

väljasõitudest; 

14)  ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad 

õpitulemused (kuni 10 õppepäeva ulatuses ühe poolaasta jooksul). 

 

14. Gümnaasiumiõpilaste koolist väljaarvamise  tingimused ja kord 

14.1.Gümnaasiumiastme õpilane arvatakse kooli välja õppenõukogu otsusega, kui talle on vajadus 

rakendada kolmes või enamas õppeaines täiendavat õppetööd. 

14.2. Gümnaasiumiastme õpilane arvatakse koolist välja, kui õpilane on jäetud täiendavale 

õppetööle ja ta pole  seda 30. augustiks sooritanud. 

14.3. Gümnaasiumiastme õpilase koolist väljaarvamise otsustab õppenõukogu ja vormistab direktor 

käskkirjaga. 

14.4. Gümnaasiumiastme õpilase võib koolist välja arvata PGS-i §28 alusel. 

 

15. Õpilaspileti kasutamise kord koolis 

15.1. Õpilaspilet väljastatakse õpilasele põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud korras. 

15.2. Õpilane kasutab õpilaspiletit viisil, mis välistab selle kahjustamise, hävimise, kaotamise või 

varastamise. 

15.3. Õpilaspiletit on keelatud anda edasi kolmandatele isikutele. 

15.4. Õpilase lahkumisel koolist on õpilane või õpilase vanem kohustatud õpilaspileti koolile 

tagastama. 

 

 

 

 

 


