SAAREMAA TOETAVA HARIDUSE KESKUSE ÕPILASE KÄITUMISE REEGLID
1. Kooli meeldiva miljöö huvides käitun teistega nii, nagu tahan, et minuga käitutakse.
Kaitsen igaühe õigust teadmisi omandada ega takista, sega ning häiri kaaslaste õppimist.
2. Võtan iga päev osa kõikidest tundidest. Puudun ainult haiguse või eelnevalt teada põhjuse
korral, kui olen klassijuhatajalt või direktsioonilt vastava loa saanud. Põhjuseta
puudumise korral olen kohustatud sõlmima kokkuleppe õpetajaga tunni järeletegemise
osas. Tööpäeva keskel võin koolist lahkuda ainult klassijuhataja või direktsiooni loal, kui
olen informeerinud aineõpetajaid.
3. Allumatuse korral võib õpetaja mind tunnist kõrvaldada ning saata sotsiaalpedagoogi,
õppealajuhataja või direktori juurde.
4. Arendan täpsust – seda on mul vaja tulevases töös. Ma ei hiline tundidesse – sellega
segaksin kaaslasi.
5. Kõik vajalikud töövahendid võtan iga päev kaasa, nende puudumine segab ka
kaasõpilaste tööd.
6. Õppetunniks kõrvaldan laualt kõik õppetööd segavad ja õppetööks mittetarvilikud
vahendid s.h. nutiseadmed, hoian neid sel ajal koolikotis või mõnes muus õpetajaga
kokkulepitud hoiukohas.
7. Riietun koolitööks sobivalt, puhtalt ja korralikult. Kehalise kasvatuse tundi lähen ainult
spetsiaalse spordiriietuse ja spordijalatsitega. Ülekoolilistele aktustele ja pidudele tulen
pidulikus riietuses.
8. Üleriided ja välisjalanõud jätan garderoobi.
9. Et koolimaja oleks puhtam, kannan vahetusjalatseid.
10. Hoian korras õpikud ja teised mulle antud õppevahendid.
11. Vahetundides ma ei karju ega torma koridorides ja treppidel, sest see segab neid, kes
tahavad puhata või järgmiseks tunniks keskenduda.
12. Olen hoolikas kooli ruumide ja varaga, sest tean, et kool ja selle sisustus maksavad väga
palju. Kooli vara rikkumise korral hüvitan vara.
13. Korrapidajana puhastan tunni lõpul tahvli ja avan klassi akna. Koolipäeva lõpul puhastan
tahvli.
14. Sööma lähen kogu klassi ja õpetajaga koos. Söön vaikselt ja viisakalt. Söögilauast
lahkudes tänan ning viin ära oma toidunõud.
15. Kuna olen õpilane, siis ma ei suitseta, ei tarbi keelatud aineid, mis kahjustavad minu
tervist.
16. Bussiga sõites käitun viisakalt, ei lärma, ei lõhu, ei trügi, ei ole püsti istmel, teretan ja
tänan sõidu eest.

