MEIE KOOLI











KULDREEGLID

Käitun kooli kodukorra järgi.
Võtan osa kõigist õppetundidest ja koolis toimuvatest üritustest.
Töötan tundides aktiivselt
Mul on kõik õppetööks vajalikud vahendid kaasas ja korras.
Mul on koolitööks sobiv puhas ja korras riietus.
Hoian kooli vara ja õppevahendeid. .
Olen täpne alati ja igal pool, ei hiline
Olen aus nii sõnades kui tegudes.
Pean lugu endast ja oma kaaslastest ning koolitöötajatest.
Esindan oma kooli väärikalt

KODU JA KOOLI VAHELINE KOKKULEPE
Kool kohustub:














kindlustama võimalused igakülgse kvaliteetse hariduse saamiseks
toetama kõiki õpilasi võimetekohases arengus
kindlustama õpetamise professionaalse ja hea taseme
pidama täpset arvestust õpilaste õppetööst osavõtu kohta
andma lastevanematele e-kooli kaudu infot lapse töö tulemustest
trimestri lõpus välja andma klassitunnistuse kokkuvõtvate hinnetega
läbi viima lastevanemate koosolekuid (üldkoosolek ja klassikoosolek üks
kord õppeaastas)
läbi viima arenguvestlusi (klassijuhataja – lapsevanem(ad) – õpilane)
kindlustama õpilastele turvalise õpikeskkonna
kindlustama õpilastele üks kord päevas sooja toidu
korraldama tervislikku eluviisi järgivaid tegevusi
pakkuma õpilastele võimalusi klassiväliseks ja huvitegevuseks
reageerima kohe ja õiglaselt koolitööd häirivatele probleemidele ja leidma
võimalused nende kõrvaldamiseks.

Õpilane kohustub:












täitma kooli kodukorda ja käituma vastavalt sellele
osalema kõigis õppetundides ja õppetööga seotud üritustel
olema töös kohusetundlik, korrektne, täpne ja aus
keskenduma õppetundides õppetööle
tegema ära kodused ülesanded korrektselt ja õigel ajal
võtma kaasa õppetööks vajalikud vahendid
riietuma korrektselt, puhtalt ja õppetööks sobivalt
hoidma oma töökoha koolis puhtana, hoidma kooli vara
mitte lahkuma kooli territooriumilt koolipäeva jooksul
kasutama suhtlemisel kaasinimestega korrektset keelt
käituma lugupidavalt ja viisakalt kaasõpilaste ja kõigi kooli töötajatega.

Lapsevanem kohustub:













kindlustama õpilase koolikohustuse täitmise ja informeerima kooli kohe , kui
õpilane puudub koolist
vältima õpilase koolist puudumisel koduseid põhjuseid
kindlustama õpilasele tingimused koduste ülesannete täitmiseks
meelde tuletama õpilase koduste ülesannete täitmist
osalema arenguvestlustel ja lastevanemate koosolekutel
kindlustama õpilasele vajalikud õppevahendid (kirjutustarbed, vihikud,
joonlaud jne) ja vajadusel kontrollima nende olemasolu õpilase koolikotis
kindlustama õpilasele vahetusjalatsid ja vajalikud spordiriided ning jalanõud
kehalise kasvatuse tundideks
kindlustama vajalikud õppevahendid kunsti- ja tööõpetuse tundideks
kooli vara rikkumise või lõhkumise korral hüvitama õpilase poolt koolile
tekitatud kahju
tutvuma õpilase hinnete ja teadetega e-koolis
õppetööga seotud probleemide korral pöörduma täpsema info saamiseks
klassijuhataja, vajadusel aineõpetaja või kooli juhtkonna poole
toetama kooli poolt edukaks õppetööks kehtestatud nõudmisi.

Palume anda oma allkiri, et olete selle kokkuleppe läbi lugenud ja nende
edukaks õppetööks vajalike kohustuste täitmisega nõus.
Lapsevanem/ hooldaja: ………………………….

Õpilane ………………………

Klassijuhataja: ………………………………… Kuupäev: …………………………

KUIDAS TOIMIDA?
MIDA TEHA, KUI
ma hilinen tundi ?
mul on vaja minna arsti juurde ?
mind kiusatakse ?

ma olen midagi kaotanud ?

ma ei saa aru mulle antud kodusest
ülesandest?
ma olen unustanud koju mõne
õppevahendi?
mul on kodused ülesanded tegemata?

Kes ? Kuidas? Kus ? Mida?
Sisenen klassi vaikselt ja vabandan.
Näitan vanema tõendit klassijuhatajale,
palun luba koolist lahkumiseks.
Räägin sellest kellelegi – õpetajale,
sotsiaaltöötajale, oma vanematele või
sõbrale.
Otsin kõigepealt kõik oma asjad ja
taskud korralikult üle, tuletan meelde,
kuhu ma võisin kadunud asja jätta või
panna. Kui ei leia, pöördun
klassijuhataja, riidehoiutöötaja või
sekretäri poole.
Küsin julgesti lisaseletust aineõpetajalt
ja/või kaasõpilaselt.
Räägin sellest õpetajale enne tunni
algust, vabandan.
Räägin sellest õpetajale enne tunni
algust. Vabandan ja küsin, millal pean

ma tunnen end haigena ?

ma olen koolist kaua puudunud?

on külmapühad?

olen tunnist puudunud?
soovin minna sisseastumiskatsetele?

kooliruumides või territooriumil on
juhtunud õnnetus või trauma?

tegemata töö esitama.
Räägin sellest terviseõele ja
klassijuhatajale. Kui neid ei ole koolis,
pöördun abi saamiseks
õppealajuhataja poole.
Kooli tulles esitan puudumistõendi
klassijuhatajale. Küsin aineõpetajatelt ,
mida vahepeal õpitud on, mida ja millal
peaksin järele vastama, vajadusel
palun abi ja lepin kokku
konsultatsiooniaja.
Vaatan õppeülesandeid iga päev
e-Koolist ja teen need ära. Kohustun
õppima iga päev e-Koolist antud
ülesannete järgi.
Vaatan vajalikud ülesanded e-koolist ja
teen järele
Registreerin vähemalt 3 tööpäeva
enne katseid klassijuhataja juures.
Koolist võin lahkuda 2 tundi enne
katsete algust.
Otsin üles esimese täiskasvanud
inimese ja räägin talle.

