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 Sissejuhatus 
 

Sellesse dokumenti on koondatud Tartu Kristliku Põhikooliga seonduv informatsioon, kooli 
sisekord ja käitumisreeglid. Kooli reeglid ja kord on kujundatud õpilaste huvides ning need on 
õpilastele täitmiseks kohustuslikud.  
 

Koolil on õigus vajaduse korral teha kodukorras muudatusi õppeaasta kestel. Kooli kodukord 
ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli nõukogule ja 
õpilasesindusele 
 

Kooli kodukorra kinnitab direktor.  

1.Koolipäeva üldine korraldus 
 

1. Õppetöö toimub tunniplaani alusel ühes vahetuses viiel päeval nädalas.  
2. Koolimaja uksed avatakse 7.45. 
3. Koolipäev algab algab 8.15  hommikupalvega. 
4. Õppetunni pikkuseks on 45 minutit. Vahetunnid kestavad 10 minutit, söögivahetunnid 

pärast 3. ja 4. tundi on 20 minutit. 
5. Reeglina on tundide ajad järgmised: 

Hommikupalve  8.15 – 8.30 
1. tund   8.30 – 9.15 
2. tund   9.25 – 10.10 
3. tund   10.20 – 11.05 
4. tund   11.25 – 12.10 
5. tund   12.30 – 13.15 
6. tund   13.25 – 14.10 
7. tund   14.20 – 15.05 
8. tund   15.05 – 16.00 

 
6. Täiendav klassiväline töö ja õpilaste üritused viiakse läbi juhtkonna nõusolekul. 
7. Ringide töö ja üritused lõpevad hiljemalt 20.30. 
 

 
2. Temperatuuri mõju õppetegevuse korraldamisele 

Normidest madalamate sise- või välisõhu temperatuuride korral toimub õppetöö vastavalt 
koolidele kehtestatud tervisekaitsenõuetele: https://www.riigiteataja.ee/akt/13351102 

 
3. Koolist puudumine 
 
1. Õppetundidest puudumine on põhjendatud järgmistel juhtudel: 

1) õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine; 
2) läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud, sealhulgas ilmastikutingimused, mille 
puhul on põhjendatud õppest puudumine; 
3) olulised perekondlikud põhjused; 
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4) muud kooli poolt mõjuvaks loetud põhjused. 
2. Tundide ajal annab õpilasele koolist lahkumise loa klassijuhataja, tema puudumisel kooli 
direktor. 
3. Lapsevanem teavitab kooli õpilase puudumisest esimesel puudumise päeval. Kui vanem ei 
ole seda teinud, võtab kool ise vanemaga ühendust.  
4. Kui koolitöötajal on tekkinud põhjendatud kahtlus, et lapsevanem on esitanud puudumise 
kohta ebaõigeid andmeid, on koolil õigus taotleda vanemalt täiendavaid selgitusi või pöörduda 
õpilase elukohajärgse valla- või linnavalitsuse poole, kes korraldab meetmete rakendamise 
puudumise tegelike põhjuste väljaselgitamiseks ja koolikohustuse täitmise tagamiseks.  
5. Andmed õpilaste kohta, kes on ühe õppeveerandi jooksul õppest mõjuva põhjuseta 
puudunud enam kui 20 protsendist õppetundidest, kantakse hariduse infosüsteemi õpilaste 
alamregistrisse.  
 
Mõjutusvahendite rakendamine põhjendamata puudumiste korral 
 
Põhjendamata puudumiste korral ühes õppeveerandis kasutatakse järgmisi meetmeid: 
1. Kuni kolm (3) tundi põhjendamata puudumist - klassijuhataja vestleb õpilasega ja teavitab 
lapsevanemat. 
2. Kuni viis (5) tundi põhjendamata puudumist - õpilane selgitab oma puudumise põhjuseid 
kooli õppenõukogus. 
3. Kuni üheksa (9) tundi põhjendamata puudumist - kooli direktori kirjalik noomitus, millega 
kaasneb käitumishinde alandamine ühe hinde võrra. 
4. Kuni viisteist (15) tundi põhjendamata puudumist - õpilane selgitab koos lapsevanemaga 
puudumiste põhjuseid kooli õppenõukogus. 
5. Üle kahekümne viie (25) tunni põhjendamata puudumist - materjalid õpilase puudumiste 
kohta esitatakse alaealiste komisjonile. 
 
 
4. Õpilasreeglid 
 
Üldised reeglid 
 
1. Kool on avalik ruum, kus kehtivad Eesti Vabariigi seadused 
2. Suhtun austusega kõigisse, kellega koolis kokku puutun. 
3. Teretan viisakalt kõiki õpetajaid ja külalisi ning järgin teisi üldisi viisakusreegleid. 
4. Teen kõik endast oleneva, et koolis valitseks sõbralik õhkkond.  
5. Lahkhelid lahendan rahumeelselt, vajadusel pöördun abi saamiseks õpetajate poole. 
6. Ma ei häiri oma käitumisega naabreid.  
7. Ma ei võta kooli kaasa esemeid, mis ohustavad teiste turvalisust (terariistu, mängupüstoleid, 
rakette, närvigaase jms). 
8. Kooli tulen jalgrattaga ainult siis, kui mul on kehtiv jalgrattaluba ja kiiver. 
9. Minu kui kristliku kooli õpilase käitumisse nii koolis kui väljaspool kooli ei kuulu: 

(1) Kaasõpilaste kiusamine nii füüsiliselt kui verbaalselt. 
(2) Käitumisviisid nagu petmine, väljapressimine, ähvardamine ja varastamine. 
(3) Labase, ebaviisaka, vanduva kõneviisi ja solvavate hüüdnimede kasutamine.  
(4) Suitsetamine, narkootikumide ja alkoholi tarbimine 
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Käitumine tunnis  

1. Täidan klassiruumi reegleid: 

• Olen tunni alguseks õiges klassiruumis koos õigete õppevahenditega.  
• Tunnis olen vaikselt. Kui soovin rääkida, siis tõstan käe. 
• Käitun nii, et see ei sega teiste õpilaste ega õpetaja tegevust ja tähelepanu.  

2. Oma õppimise ja käitumise eest tunnis vastutan mina. 
3. Kui tunni ajal siseneb klassi täiskasvanu, tõusevad õpilased püsti. 
4. Vastutan oma töökoha puhtuse ja korra eest. 
5. Vastama tulles esitan õpetajale täidetud õpilaspäeviku. 
6. Õpetaja antud kodused ülesanded kirjutan päevikusse.  
7. Mobiiltelefon ja muud elektroonilised vahendid on tunni ajal kotis hääletul reziimil. 

Tunnis kasutan neid vaid õpetaja loal. 
8. Õpetajal on õigus tundi segavad esemed koolipäeva lõpuni hoiule võtta. 
9. Tunnis ma ei söö ega joo, välja arvatud kokkuleppel õpetajaga.  
10. Pärast tundide lõppu korrastan oma töökoha. 

 
Käitumine vahetunnis 

1. Vahetunnis ma ei torma ega karju.  
2. Pikal vahetunnil lähen õue, vahetades jalanõud. 
3. Õuevahetunnis viibin kooli territooriumil. 

 
Käitumine sööklas  
1. Tulen rahulikult sööklasse ja pesen käed 
2. Toidujärjekorras oodates käitun kaaslasi austavalt. 
3. Söön rahulikult ja vaikselt. 
4. Ma ei võta sööklast toitu kaasa. 
 
Klassiruumide ja kooli vara kasutamine 
 
1. Hoian kooli vara, selle rikkumise korral tuleb mul kahju hüvitada. 
2. Tagastan õppevahendid ja õpikud õigel ajal, rikutud või kaotatud õpiku või töövihiku 
asendan uuega.  
 
Riietus ja välimus 
 

1. Tulen kooli korrektses, puhtas ja koolikeskkonda sobivas riietuses.  
2. Dressi kasutan kehalise kasvatuse tunnis. 
3. Vahetusjalatsite kandmine on kohustuslik.  
4. Koolis ma ei kasuta liigset kosmeetikat. Tätoveeringud (sh tätokleepsud) ei ole koolis 

sobilikud. 
 
Kodused tööd 
 

1. Täidan kodused tööd õigeks ajaks. 
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2. Tegemata kodusest tööst teatan õpetajale enne tundi. Põhjuse kirjutab lapsevanem eelnevalt 
õpilaspäevikusse.  
3. Tegemata koduse töö pean järele tegema kokkuleppel õpetajaga.  
 
 
 
5. Õpilase tunnustamine 
 
1. Suuline kiitus, kirjalik kiitus päevikus või e-koolis.  
2. Tunnustamine tänukirjaga. 
3. Kiituskiri «Väga hea õppimise eest» ja kiituskiri «Väga heade tulemuste eest üksikus 
õppeaines»  
4. Kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kellel kõigi 
lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksamihinne on «väga hea». 
 
 
6. Tugi- ja mõjutusmeetmed: 
 
1. Suuline märkus, kirjalik märkus päevikus või e-koolis 

2. Õpilase käitumise arutamine vanemaga; 
3. Õpilase , klassijuhataja ja aineõpetajate vestlus 
4.  Õpilasega tema käitumise arutamine direktori juures; 
5. Õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus või kooli nõukogus; 
6. Kirjalik noomitus (direktori käskkiri); 
7. Ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja 

väljasõitudest; 
8. Ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul 

nõutavad õpitulemused. 
 
Õpilaste turvalisuse tagamiseks lähtub kool ka järgmistest seadustest: 
- karistusseadustik; 
- alaealise mõjutusvahendite seadus. 
 

7. Õpilasesindus  

1. Õpilaskonnal on õigus valida õpilasesindus, kes lähtub oma tegevuses õpilaste huvidest, 
vajadustest, õigustest ja kohustustest.  

2. Õpilasesinduse moodustamise kord, õpilasesinduse õigused, kohustused ja vastutus ning 
töökord sätestatakse õpilasesinduse põhimääruses. Õpilasesinduse põhimääruse koostab 
õpilaskond, tehes selleks vajaduse korral koostööd direktori või direktori poolt määratud 
koolitöötajatega. Õpilasesindus esitab õpilasesinduse põhimääruse kinnitamiseks direktorile.  

3. Õpilasesinduse valimise õigus on kõikidel kooli õpilastel. 

4. Võimaluse korral võib kooli eelarves näha ette vahendid õpilasesinduse tegevuse 
rahastamiseks, arvestades õpilasesinduse ja õpilaste vajadusi.  


