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KINNITATUD 

Jüri Gümnaasiumi direktori käskkirjaga 

09.03.2011 nr 1-1/214 

 

KODUKORD KÄSITÖÖKLASSIS 

 
I Kasutaja õigused 

Kasutajal on õigus: 

1. viibida bioloogiaklassis ja –laboris, kellel on  selles ruumis õppetund või üritus; 

2. saada oma aineõpetajalt teoreetilist juhendamist ja praktilist abi; 

3. kasutada esmaabivahendeid, mis  asuvad käsitööklassis; 

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

 

II Kasutaja kohustused 

Kasutaja on kohustatud: 

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

2. täitma  ohutustehnika eeskirju alljärgnevalt: 

2.1. Töötades kääridega: 
2.1.1. tuleb kääre hoida selleks ettenähtud kohas; 

2.1.2. tuleb käärid lauale asetada kinnisena, suunates lõikeosa töötajast eemale; 

2.1.3. tuleb  kääre teistele ulatada  käepide ees (mitte lõiketera); 

2.1.4. tuleb niit katkestada kääridega lõigates, mitte katki hammustades, mis võib vigastada 

hambaid ja on ebaesteetiline; 

2.1.5. peavad käärid lõikuma kogu tera pikkuselt, liikuma vabalt ilma takistusteta. 

2.2. Töötades sõrmkübaraga: 

2.2.1. on soovitav õmblemisel kasutada sõrmkübarat. Sõrmkübarata töötamisel võib nõel 

sõrme vigastada; 

2.2.2. peab sõrmkübar olema paraja suurusega; 

2.2.3. peab sõrmkübar olema puhas, roostevaba ja terve. 

2.3. Töötades nõelte ja nööpnõeltega 

2.3.1. tuleb nõelu hoida nõelapadjas või vastavas karbis; 

2.3.2. ei tohi nõelu töölauale jätta ega panna suhu; 

2.3.3. on keelatud õmmelda roostes nõelaga; 

2.3.4. tuleb lõiked kinnitada nii, et nõel oleks suunatud teravikuga töötajast eemale; 

2.3.5. ei tohi niidi pikkus olla üle 40-50 cm, vastasel juhul võib kõrvalistujat kogemata 

torgata; 

2.3.6. ei tohi lühinägelikkuse tekke võimaluste vältimiseks töödeldav ese asuda silmadele 

lähemal kui 30 cm; 

2.3.7. on soovitav iga 15-20 minuti järel lasta silmadel puhata. Selleks tuleb töötamine 

mõneks minutiks katkestada ja vaadata kaugusesse; 

2.3.8. on soovitav üleväsimuse vältimiseks teha lihtsamaid võimlemisharjutusi. 

2.4. Töötades õmblusmasinaga 

2.4.1. korrasta ja hoia korras oma töökoht; 

2.4.2. vabasta õmblusmasin kaitsekattest; 

2.4.3. õmblema asu ainult õpetaja loal; 

2.4.4. ära käivita masinat ilma presstalla alla pandud riideta; 

2.4.5. tõmba hooratas pöörlema ainult enda poole; 

2.4.6. jälgi pidevalt käte asendit, et vältida sõrmede vigastamist nõelaga; 

2.4.7. jälgi hoolega, et sõrmed ja juuksed ei satuks hooratta vahele; 

2.4.8. õmblemise ajal ära tõmba ega lükka riiet, see võib põhjustada nõela murdumist; 
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2.4.9. mitmekordsed kohad riides õmble aeglaselt, et vältida nõela kõverdumist või 

murdumist; 

2.4.10. paksemad kohad õmble aeglaselt ja ettevaatlikult; 

2.4.11. masinarikete tekkimisel teata kohe sellest õpetajale; 

2.4.12. tööd lõpetades aseta presstalla alla riidelapp ning lase presstald alumisse 

asendisse; 

2.4.13. kata masin kaitsekattega. 

3. õpilane vastutab oma töökoha korrasoleku eest ja töötab temale määratud seadmetel; 

4. töötamisel tekkinud purunemistest ja riketest teatab õpilane koheselt õpetajale; 

5. tunni lõppedes korrastavad õpilased seadmed ja töökoha. 

III Klassis lubatud tegevused 

Kasutajal on lubatud: 

1. tehniliste vahendite (arvuti, televiisori, video ja magnetofoni) kasutamine kokkuleppel 

õpetajaga; 

IV Klassis keelatud tegevused 

Kasutajal on keelatud: 

1. akende, seadmete, kappide jne avamine õpetaja loata on keelatud. 


