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TALLINNA JÄRVEOTSA GÜMNAASIUMI KODUKORD 

 

 

Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi kodukord on kehtiv 25. septembrist 2012. aastast. 

1. Üldsätted 

1.1. Kooli kodukord on õpilastele ja koolitöötajatele täitmiseks kohustuslik. 

1.2. Õpilase suhtes, kes ei käitu kooli kodukorra kohaselt, rakendatakse põhjendatud ja 

asjakohaseid tugi- ja mõjutusmeetmeid Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses §58 sätestatud 

tingimustel ja korras. 

1.3. Kooli kodukord on avalik dokument, millega saab tutvuda kooli veebilehel. Kooli 

kodukord on väljas ka õpilastele nähtavas kohas, milleks on kooli infostend. 

2. Õpikute, tööraamatute, töövihikute ja muude teavikute kasutamise ning koolile 

tagastamise tingimused ja kord 

2.1. Kooli raamatukogu väljastab õpilasele vajaminevad õppematerjalid järgmiselt: 

2.1.1. 1.-4. klass klassiõpetajale 

2.1.2. 5.-9. klass klassijuhatajale 

2.1.3. 10.-12. klass õpilasele 

2.2. Laenutatud õppekirjanduse ja muude teavikute eest vastutab õpilane. 

2.3. Õpilane on kohustatud laenutatud teavikuid korralikult hoidma. Õppematerjalil peab 

olema ümber paber või kile. 

2.4. Õpikud tagastatakse raamatukoguhoidjale sarnaselt väljaandmise korrale. Enne 

tagastamist peavad õpikud ja muud teavikud olema korrastatud. 

2.5. Õpilane on kohustatud koheselt teatama kadunud või rikutud õpikust või muust teavikust 

raamatukoguhoidjale. 

2.6. Kaotatud või rikutud teavik tuleb raamatukogule hüvitada. Alaealiste lugejate tekitatud 

kahju hüvitab vanem või lapse seaduslik esindaja. 

2.7. Kaotatud või rikutud teaviku asendab lugeja samaga või TJG raamatukogu poolt 

võrdväärseks tunnistatud teavikuga. Teaviku mitteasendamisel on lugeja kohustatud tasuma 

selle  kolmekordse turuväärtuse. 1992. aastal ja varem ilmunud teavik hüvitatakse 10 euroga. 

2.8. Aineõpetaja kontrollib regulaarselt õpikute korrashoidu õppeaasta jooksul. 

2.9. Teavikute üle peab arvestust raamatukogutöötaja. 

2.10. Teavikute tagastamise tähtaeg on 3 nädalat, õpikud tagastatakse õppeperioodi lõpul. 

Võlglastest teavitab raamatukoguhoidja klassijuhatajat ja klassijuhataja lapsevanemat. 

Õpilane, kes ei ole tähtajaks teavikut tagastanud, ei saa uut teavikut laenutada enne eelmise 

tagastamist. 

2.11. Põhiharidust omandaval õpilasel on tasuta kasutamiseks kooli õppekava läbimiseks 

vajalikud õpikud, tööraamatud ja töövihikud. Gümnaasiumi haridust omandaval õpilasel on 

tasuta kasutamiseks õpikud. 



 
 

3. Koolist väljaarvamine 

3.1. Õpilane arvatakse koolist välja: 

3.1.1. kui õpilane või õpilase vanem on koolile esitanud sellekohase taotluse; 

3.1.2. kui õpilane on asunud haridust omandama teises üldhariduskoolis või välisriigi 

õppeasutuses ja ta ei ole esitanud taotlust õpilase kooli nimekirja jätmiseks järgmisel 

õppeaastal; 

3.1.3. kui õpilane ohustab oma käitumisega teiste turvalisust koolis või rikub korduvalt 

kodukorda, välja arvatud koolikohustuslik õpilane; 

3.1.4. kui õpilane põhiharidust omandades puudub mõjuva põhjuseta õppetundidest ning 

teda ei ole seetõttu võimalik järgmisesse klassi üle viia, välja arvatud koolikohustuslik 

õpilane; 

3.1.5. kui õpilane ei täida nominaalse õppeaja jooksul gümnaasiumi lõpetamise tingimusi 

ja tema õppeaega ei ole individuaalse õppekava kohaselt pikendatud (nominaalne õppeaeg 

gümnaasiumis on kolm aastat); 

3.1.6. kui õpilasele on gümnaasiumis õppides ühe õppeaasta jooksul pandud kolmes või 

enamas õppeaines üle poolte kursusehinnetena välja «nõrgad» või «puudulikud»; 

3.1.7. kui gümnaasiumiõpilane ei ole sooritanud õppeaasta lõpus talle määratud täiendavat 

õppetööd kursusehinde „2“ parandamiseks ja tema kursusehinde parandamise aega ei ole 

individuaalse õppekava kohaselt pikendatud. 

3.2. Õpilase koolist väljaarvamise otsustab ja kinnitab käskkirjaga direktor. 

4. Õppetöö korraldus ja hindamine 

4.1. Koolimaja avatakse tööpäevadel kell 7.00. Õppetöö algab üldjuhul kell 8.00. 

4.2. Tunni pikkus on 45 minutit, vahetunni pikkus 10 minutit ja söögivahetunni pikkus 20 

minutit. 

4.3. Klassivälised üritused lõpevad põhikooliõpilastele hiljemalt kell 21.00, 

gümnaasiumiõpilastele hiljemalt kell 22.00. 

4.4. Päevakava ning muudatused selles tehakse õpilasele ja vanemale teatavaks eKooli või 

kooli veebilehe kaudu. 

4.5. Õppetegevust reguleerib tunniplaan, mis on õpilasele ja tema vanemale kättesaadav 

kooli kodulehel.  

4.6. Päevakava muudatustest teavitab õppejuht klassijuhatajat ja aineõpetajat, kes  

omakorda teavitavad õpilasi 

4.7. Tundi alustab ja lõpetab aineõpetaja. 

4.8. Tunni alustamisel seisab ja külalise sisenemisel tõuseb õpilane püsti, kui õpetaja ei 

otsusta teisiti. 

4.9. Tundi ei hilineta. Hilineda võib ainult mõjuval põhjusel, millest tuleb aineõpetajat ja 

klassijuhatajat teavitada (märgitakse eKooli „+“).  

4.10. Õpilane on kohustatud kaasa võtma tunniks vajalikud vahendid. 

4.11. Võimlas, ujulas, jõusaalis, keemia-, füüsika-, tööõpetuse ja arvutiklassis ning 

raamatukogus täidavad õpilased nende ruumide kasutamise erinõudeid, mis asuvad ruumis 

nähtaval kohal. 

 
 



 
 

4.12. Õpilane tunni ajal ei söö, joo ega näri närimiskummi. 

4.13. Õpilane ei kasuta tunnis õppetööd häirivaid esemeid. Mobiiltelefonid ning teised heli 

ja pildi esitus- ja salvestusvahendid peavad olema tundide ajal välja lülitatud ja koolikotis. 

Kui õpilane ei järgi antud korraldust, on õpetajal õigus esemed ära võtta ja tuua juhtkonna 

liikme juurde hoiule. 

4.14. Reeglina õpilast tunnist välja ei saadeta. Kui see osutub möödapääsmatuks, saadab 

õpetaja õpilase koos iseseisva tööga ruumi, kus talle tagatakse järelevalve. 

4.15. Aineõpetajad selgitavad põhikoolis iga veerandi ja gümnaasiumis iga kursuse alguses 

õpilastele  hindamise põhimõtteid ja annavad teada, milliste hinnete ja hinnangute alusel 

kujuneb veerandi või kursuse hinne. Sama info on esitatud ainekabineti stendil. 

4.16. Õppepäevas võib läbi viia ühe kontrolltöö. Nädalas võib läbi viia kuni kolm 

kontrolltööd. Kontrolltööde aeg ja teema on  märgitud eKooli. 

4.17. Klassi- või aineõpetajate konsultatsioonid ja järelvastamised toimuvad pärast tunde 

eelnevalt kokkulepitud aegadel. Aineõpetajate konsultatsiooni- ja järelvastamiste ajad on 

esitatud kooli kodulehel ja ainekabineti stendil. Konsultatsioonile ja järelvastamisele tuleb 

eelnevalt registreerida. 

4.18. Kehalise kasvatuse tunnist vabastatud õpilased viibivad oma klassi juures, kui õpetaja 

ei otsusta teisiti. 

4.19. Kooli seintele ja uksele materjalide paigutamine tuleb eelnevalt kooskõlastada 

haldusjuhiga. 

4.20. Iga veerandi eelviimane päev on õppekäigupäev. 

4.21. Õppe- ja kasvatustegevuse põhivorm on õppetund. Õppetunnid toimuvad koolis või 

väljaspool kooli õueõppetunni, ekskursiooni või õppekäiguna. 

5. Koolikohustuse täitmine ja õppest  puudumisest teavitamise kord  

5.1 Õpilane täidab koolikohustust, võtab osa kõigist vastava kooliastme õppekavas 

määratletud tundidest, täidab õpiülesandeid ning omandab teadmisi ja oskusi. 

5.2 Õppest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel. Õppetundidest puudumise 

mõjuvad põhjused on järgmised: 

5.2.1. õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine; 

5.2.2. õpilase haigestumine koolipäeva jooksul, kui sellest on teavitatud klassijuhatajat, 

kooli medõde või kooli juhtkonda; 

5.2.3. läbimatu koolitee või sotsiaalministri määruses sätestatud ilmastikutingimused; 

5.2.4. olulised perekondlikud põhjused; 

5.2.5. kooli esindamisega seotud põhjused. 

5.3 Rohkem kui kolmepäevasest planeeritud puudumisest tuleb eelnevalt informeerida 

klassijuhatajat ja aineõpetajaid ning täita taotlus. Puudumine ei vabasta õppematerjali 

omandamisest. 

5.4. Vanem teavitab klassijuhatajat õpilase õppest puudumisest ja selle põhjustest hiljemalt 

esimesel päeval eKooli vahendusel või vastava võimaluse puudumisel muul moel hiljemalt 

kella 14.00-ks. 



 
 

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

põhjust välja selgitada, teavitab kool sellest õpilase elukohajärgset valla- või linnavalitsust. 

Sellisel juhul on valla- või linnavalitsus kohustatud korraldama meetmete rakendamise 

puudumise põhjuste väljaselgitamiseks ja koolikohustuse täitmise tagamiseks. 

5.6. Kui klassijuhatajal on tekkinud põhjendatud kahtlused, et õpilase puudumise 

põhjendamisel on esitatud ebaõigeid andmeid, on koolil õigus taotleda vanemalt täiendavaid 

selgitusi. 

5.7. Kui õpilane on ühe õppeveerandi jooksul puudunud koolist põhjendamata rohkem kui 20 

protsenti õppetundidest, teavitab kool sellest vastavat instantsi ja vanemat võidakse karistada 

rahatrahviga kuni 200 trahviühikut (trahvi menetleja on elukohajärgne kohalik omavalitsus).  

6. Kooli spordikompleksi tasuta kasutamise kord õpilastele  õppetöövälises tegevuses  

6.1. Enne spordirajatiste kasutamist peab olema tutvunud vastava ruumi kasutamise 

erinõuetega. 

6.2. Kooli õpilasel on õpilaspileti alusel õigus kasutada kooli ujulat, jõusaali ja võimlat 

õppetöövälisel ajal tasuta. Õpilane tohib antud ruume tasuta kasutada ainult koos 

lapsevanemaga, kusjuures lapsevanem tasub enda külastuse eest vastavalt Haridusameti poolt 

kinnitatud hinnakirjale. Antud ruumide tasuta kasutamise ajad kinnitab haldusjuht. 

6.3. Kooli välisterritooriumil asuvaid spordirajatisi tohivad õpilased õppetöövälisel ajal tasuta 

kasutada vabade aegade olemasolul omal vastutusel. 

7. Vaimse või füüsilise turvalisuse tagamine, juhtumist teavitamise ning selle 

lahendamise kord  

7.1. Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamise eest vastutavad kõik koolitöötajad ja õpilased. 

7.1. Vaimset turvalisust ohustavate olukordade ennetamiseks koostatakse tegevuskava, mille 

teostamine kuulub tugispetsialistide tööülesannete hulka. Füüsilist turvalisust ohustatavate 

olukorda ennetamiseks koostatakse tegevuskava, mille teostamine kuulub haldusjuhi 

tööülesannete hulka. 

7.2. Vaimse turvalisuse ohust teada saamisel informeeritakse kooli juhtkonda ja psühholoogi, 

kelle pädevuses on juhtumi lahendamine või selle juhtumi lahendamise edasiandmine 

väljaspool kooli olevatele isikutele või asutustele. Füüsilisest turvalisuse ohust teada saamisel 

informeeritakse haldusjuhti. 

7.3. Ruumide ja territooriumi kasutamine korraldatakse võimaluse piires selliselt, et see aitaks 

ennetada õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustava olukorra 

tekkimist. 

7.4. Õpilasi ei jäeta järelvalveta: 

7.4.1. tunni korda rikkuv õpilane saadetakse iseseisva tööga järelvalvega ruumi; 

7.4.2. tervisehäirega õpilane saadetakse vajadusel kaasõpilase poolt kooli med. kabinetti; 

7.4.3. vahetundides rakendatakse turvalisuse tagamiseks korrapidajaid õpetajaid. 

7.5. Eesmärgiga ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis, võib õpilase 

suhtes rakendada põhjendatud ja asjakohaseid tugi- ja mõjutusmeetmeid Põhikooli- ja 

gümnaasiumiseaduses §58 sätestatud tingimustel ja korras. 



 
 

7.6. Avaliku korra häirimise, kakluse ja kehalise vigastuse tekitamise, alkoholi, tubaka või 

muu keelatud aine omamise korral teavitatakse vanemaid (ja politseid), vajadusel kaasatakse 

kooliõde või kiirabi.  

7.7. Varastamise, esemete rikkumise või väljapressimise korral teavitab õpilane või tema 

vanem kooli juhtkonda ja võib esitada vastava avalduse politseile. 

8. Kooli hoonest või territooriumilt sisse- ja väljaliikumine 

8.1. Õpilase vajadusest lahkuda koolist õppepäeva kestel peab lapsevanem teavitama 

eelnevalt klassijuhatajat. 

8.2. Õpilane peab lahkumiseks saama aineõpetajalt või klassijuhatajalt kirjaliku loa 

õpilaspäevikusse, mille alusel lubab valvur või korrapidaja-õpetaja õpilase garderoobi. 

8.3. Vahetundide ajal kooli hoonest väljalubamine sõltub ilmastiku tingimustest, õpilasi 

teavitatakse kooli raadio kaudu.  

8.4. Õppepäeva kestel on alaealistel kooli territooriumilt lahkumine keelatud. 

8.5. Õpetaja lahkub koolist tööpäeva kestel direktori või õppejuhtide teadmisel ja nõusolekul. 

8.6. Külaliste kooli hoonesse sisse- ja sealt väljaliikumine registreeritakse valvelauas vastavas 

raamatus. 

9. Jälgimisseadmestiku kasutamise kord 

9.1. Koolis kasutatakse valvekaameraid õpilaste ja koolitöötajate turvalisust ohustava olukorra 

ennetamiseks ning sellele reageerimiseks. 

9.2. Jälgimisseadmestiku kasutamisest teavitamiseks kasutatakse teabekleebist, millel on 

musta värviga videokaamera kujutis või sõna „VIDEOVALVE“. 

9.3. Kooli siseruumides on kasutusel valvekaamerad, mis asuvad garderoobis, raamatukogus, 

fuajees ja koridorides. Valvekaamerad on kasutuses ka kooli välisterritooriumil. 

9.4. Valvekaamerate otsepilti jälgib valvur. Valvekaamerate salvestusi tohivad vaadata kooli 

direktor ja tema poolt volitatud isikud. Valvekaamerate salvestuste kopeerimise, edastamise ja 

talletamise õigus andmekandjatele (DVD, mälupulk vmt) on ainult õiguskaitseorganitel. 

11. Tunnustamise kord 

11.1. TJG õpilasi tunnustatakse: 

11.1.1. väga hea õppimise eest; 

11.1.2. heade tulemuste eest aineolümpiaadidel ja konkursitel; 

11.1.3. tublide sportlike saavutuste eest; 

11.1.4. ürituste organiseerimise ja läbiviimise eest; 

11.1.5. ühiskondliku aktiivsuse ja koolielu edendamise eest. 

11.2. Kooli tunnustusmeetmeteks on: 

11.2.1. suuline kiitus; 

11.2.2. kiitus eKoolis; 

11.2.3. tunnustamine direktori käskkirjaga; 

11.2.4. kiitus klassitunnistusel; 



 
 

11.2.5. kiituskiri «Väga hea õppimise eest»; 

11.2.6. kiituskiri «Väga  heade tulemuste eest üksikus õppeaines»; 

11.2.7. tunnustamine kooli tänukirjaga õpilase perekonnale põhikooli ja gümnaasiumi 

lõpus; 

11.2.8. tunnustamine kooli tänukirjaga; 

11.2.9. tunnustamine kutsega direktori tänuüritusele; 

11.2.10. tunnustamine võimalusega osaleda ainealasel võistlusel, olümpiaadil, 

esinemisvõimalusega kontserdil, aktusel, näitusel jne; 

11.2.11. tunnustamine karikaga silmapaistvate sportlike saavutuste eest; 

11.2.12. tunnustamine raamatutega ja koolimeenetega; 

11.2.13. tunnustamine pääsmetega spordi- ja kultuuriüritustele; 

11.2.14. klassijuhataja tänukiri põhikooli ja gümnaasiumi lõpus. 

12. Kooli hoiule antud esemete hoiustamine ja nende tagastamise kord 

12.1. Äravõetud ese varustatakse õpetaja poolt sildiga, millele on märgitud õpilase nimi ja 

klass. 

12.1. Õpilane saab õpetaja poolt juhtkonna liikme juurde hoiule viidud eseme tagasi 

koolipäeva lõpul. 

12.2. Kaasõpilastele ohtliku eseme saab tagasi lapsevanem juhtkonna liikmega kokkulepitud 

ajal. 

13. Tugi- ja mõjutusmeetmed  

13.1. Eesmärgiga mõjutada Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi õpilasi kooli kodukorra kohaselt 

käituma ja teistest lugu pidama ning ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist 

koolis, võib õpilase suhtes rakendada põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja 

mõjutusmeetmeid. 

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

individuaalse õppekava rakendamine, tugispetsialisti teenuse osutamine) ning üht või mitut 

järgmist mõjutusmeedet: 

13.2.1. suuline laitus; 

13.2.2. kirjalik laitus eKoolis või õpilaspäevikus;  

13.2.3. õpilase käitumise arutamine vanemaga;  

13.2.4. õpilasega tema käitumise arutamine direktori või õppealajuhataja juures koos 

klassijuhataja, aineõpetajate ja vanemaga; 

13.2.5. õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus või hoolekogus; 

13.2.6. õpilasele tugiisiku määramine; 

13.2.7. kirjalik noomitus; 

13.2.8. käitumishinde alandamine; 

13.2.9. esemete, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, kooli 

hoiulevõtmine; 



 
 

13.2.10. õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada 

tunni lõpuks nõutavad õpitulemused; 

13.2.11. konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga saavutada kokkulepe 

edasiseks tegevuseks; 

13.2.12. kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine, mida võib kohaldada vaid õpilase või 

piiratud teovõimega õpilase puhul vanema nõusolekul; 

13.2.13. pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega 

kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul; 

13.2.14. ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja 

väljasõitudest; 

13.2.15. ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul 

nõutavad õpitulemused. 

13.3. Koolikohustuse mittetäitmise korral rakendatakse õpilase suhtes üht või mitut 

mõjutusmeedet: 

13.3.1. põhjendamata puudumiste korral teavitatakse vanemat eKooli vahendusel (märge 

„p“) või muul viisil;  

13.3.2. korduvate põhjendamata hilinemiste ja/ või põhjendamata puudumiste korral alates 

viiest korrast veerandis alandatakse õpilase käitumishinnet; 

13.3.3. korduvate põhjendamata hilinemiste ja/ või põhjendamata puudumiste korral alates 

kümnest korrast veerandis teavitab klassijuhataja kooli juhtkonda ja õpilasele tehakse 

direktori käskkirjaga noomitus ning alandatakse õpilase käitumishinnet; 

13.3.4. põhjendamata puudumiste korral alates viieteistkümnest ainetunnist veerandis või 

kolmest õppepäevast veerandis kutsutakse põhikooli õpilane koos vanemaga aruandluseks 

õppejuhi juurde ja gümnaasiumi õpilane  aruandluseks kooli juhtkonna juurde, millele 

järgneb käitumishinde alandamine ning vajadusel tehakse esildis kohalikule 

omavalitsusele; 

13.3.5. põhjendamata puudutud tunnid ja direktori käskkirjaga tehtud noomitus märgitakse 

õpilase klassitunnistusele või õpinguraamatusse; 

13.3.6. gümnaasiumiõpilase puudumiste korral alates 20%-st ühe kursuse tundidest 

(sealhulgas põhjusega puudumised) on aineõpetajal õigus teha kursuse lõpus õpilasele 

arvestuslik töö kogu kursuse materjali ulatuses. 

15. Õpilase kohustused 

15.1. Õpilane järgib Eesti Vabariigi seadusi ja täidab kooli kodukorda. 

15.2. Õpilane suhtub õppetöösse kohusetundlikult ning kannab kaasas kõiki koolipäevaks 

vajalikke õppevahendeid. 

15.3. Õpilane tagab tunnis töörahu ja ei sega kaasõpilaste ega õpetaja tööd. 

15.4. Õpilane tähtsustab üldinimlikke väärtusi – ausus, hoolivus, õiglus, inimväärikus, 

lugupidamine enda ja teiste suhtes. 

15.5. Õpilane käitub viisakalt kaasõpilaste ja täiskasvanutega, ei kiusa, narri ega alaväärista 

kedagi. Õpilane kontrollib oma sõnakasutust. 



 
 

15.6. Õpilane pöördub õpetaja ja koolitöötaja poole „Teie“-vormis, kui ei ole kokkulepitud 

teisiti.  

15.7. Õpilane on välimuselt ja riietuselt korrektne ning kannab vahetusjalatseid. Spordiriietus 

ja -jalanõud on vaid kehalise kasvatuse tundide jaoks. 

15.8. Õpilane omab TJG õpilaspäevikut.   

15.9. Õpilane esindab ennast ja oma kooli väärikalt ning ei kahjusta avalikus ruumis (internet, 

meedia jms) kooli mainet. 

15.10. Õpilane käitub terviseteadlikult; ei oma ega tarbi alkohoolseid jooke, tubakatooteid ja 

narkootilisi aineid. 

15.11. Õpilane hüvitab koolile teadlikult või hoolimatult tekitatud materiaalse kahju 

lapsevanemaga või õpilase seadusliku esindajaga kokkulepitud korras. 

15.11. Õpilase käitumine vahetunnis 

15.11.1. Tunni lõppedes ja enne vahetundi minekut kontrollib õpilane oma laua ja 

lauaümbruse korrasolekut, tagades puhtuse ja korra.  

15.11.2. Vahetunnis lahkuvad õpilased üldjuhul klassist. 

15.11.3. Õpilane käitub vahetunni ajal viisakalt ning kaasõpilasi häirimata. 

15.11.4. Keelatud on treppidel ja koridorides jooksmine ja tõuklemine ning koridori 

põrandal, akna- ja koolilaudadel istumine. 

15.12. Õpilase käitumine sööklas 

15.12.1. Õpilasi toitlustatakse sööklas kindlaksmääratud kellaaegadel. 

15.12.2. Õpilased ootavad toiduportsjonit järjekorras ning ei trügi kellestki ette. 

15.12.3. Õpilased järgivad lauakombeid ja kultuurse käitumise reegleid ning enne sööklast 

lahkumist kontrollivad oma laua ja lauaümbruse korrasolekut, tagades puhtuse ja korra. 

15.12.4. Õpilased ei vii toitu sööklast välja. 

15.13. Õpilase käitumine garderoobis 

15.13.1. Üleriided jäetakse garderoobi ja jalanõud vahetatakse.  

15.13.2. Vahetusjalatseid hoitakse selleks ettenähtud kotis.  

15.13.3. Üleriiete taskutesse ei jäeta dokumente, võtmeid, raha, mobiiltelefone ega muid 

väärisesemeid. 

15.13.4. Õpilane viibib garderoobis üksnes hommikul kooli tulles ja pärast tunde koolist 

lahkudes. Vahetundide ajal garderoobis ei käida. 

16. Õpilase õigused 

16.1. Õpilasel on õigus saada õpetajatelt ainealast konsultatsiooni ja õpiabi. 

16.2. Õpilasel on õigus saada aineõpetajalt teavet hindamise põhimõtetest iga veerandi või 

kursuse alguses. 

16.3. Õpilasel on õigus olla valitud õpilasesindusse. 

16.4. Õpilasesinduse määratud liikmel on õigus olla valitud hoolekogusse. 



 
 

16.5. Õpilasel on õigus osaleda kooli huviringide töös. 

16.6. Õpilasel on õigus kasutada sihtotstarbeliselt oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, 

õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid ettenähtud tingimustel. 

16.7. Õpilasel on õigus teha läbimõeldud ettepanekuid õpilasesindusele või kooli juhtkonnale 

koolikorralduses muutuste sisseviimiseks. 

16.8. Õpilasel on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks klassijuhataja, kooli juhtkonna ja 

õpilasesinduse poole. 


