
Meelespea õpilastele

1. Koolimaja uksed avatakse kell 7.15 ja õppetöö algab kell 8.15.
2. Õpilane saabub kooli hiljemalt 5 minutit enne tundide algust.
3. Vahetusjalanõud on kohustuslikud kogu koolipäeva jooksul.
4. Õpilasele külla tulnud tuttav peab ootama õpilast peaukse juures koridoris.
5. Õpilase riided peavad olema puhtad ja korrektsed.
6. Õpilane austab teiste õpilaste õigust õppida.
7. Õpilane suhtub õpetajatesse ja kaasõpilastesse viisakalt ja lugupidavalt.
8. Õppetundi alustab ja lõpetab õpetaja koolikella järgi.
9. Osavõtt kõikidest tundidest on kohustuslik.
10. Õppetundi ei ole lubatud hilineda.
11. Õpilasel on tunnis kaasas kõik tunnis vajaminevad õppevahendid.
12. Koduste ülesannete täitmine on kohustuslik.
13. Õppetunni ajal telefoni ei kasutata (telefon võib olla „hääletu“ olekus)
14. Õpilasel ei ole lubatud tunnis kasutada õppetööd segavaid esemeid  (helikandjad,

kõrvaklapid vms); Õpetajal on õigus need õpilaselt ära võtta ja  tagastada
lapsevanemale.

15. Tunnis tekkinud lahkhelid lahendab õpetaja.
16. Kui õpilane ei täida õpetaja korraldusi või takistab kogu klassi   õppetööd, siis

võidakse ta saata koos õppeülesannete ja – vahenditega tunnirahupaika.
17. Õpilane on kohustatud pidama õpilaspäevikut.
18. Õpilane on kohustatud õpilaspäevikut täitma ja esitama selle nõudmisel õpetajale.
19. Õpilaspäevik ja e-kool on kooli ja kodu vahel igapäevaseks suhtlemisviisiks.
20. Õpilane kannab hoolt kooli vahenditest soetatud ja tema kasutusse antud

õppevahendite ning õpikute otstarbekohase kasutamise eest. Suvevaheajale minnes
või koolist lahkudes on õpilane kohustatud tagastama õpilase  kasutusse antud
õppevahendid ja õpikud.

21. Õppevahendite, õpiku või muu kooli vara tahtliku rikkumise või kaotamise  korral
hüvitab lapsevanem koolile tekitatud kahju.

22. Õppest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel.
23. Õppetundidest puudumise mõjuvad põhjused on järgmised:

 õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine;
 läbimatu koolitee või ilmastikutingimused
 olulised perekondlikud põhjused;
 muud kooli poolt mõjuvaks loetud põhjused.

24. Õpilase puudumist põhjendab arstitõend või lapsevanema sellekohane teatis.
25. Kui õpilasel on tarvis lahkuda koolist koolipäeva kestel, teavitab ta sellest

vastavaid aineõpetajaid ja klassijuhatajat.


