Lisa 9
Kohtla-Järve Kesklinna Põhikooli õpilase käitumisreeglid
1. Õpilane juhindub oma käitumises headest kommetest ja tavadest. Kui õpilane
kahtleb, missugust käitumisviisi valida, pöördub ta, vältimaks nõuete rikkumist,
nõu saamiseks kooli töötaja/ klassijuhataja poole.
2. Õpilane tähtsustab käitumisel üldinimlikke väärtusi (ausus, hoolivus, aukartus elu
vastu, õiglus, inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste vastu)
3. Õpilane käitub eakohaselt, omandades kogemusi, mis muudavad tema käitumist
eesmärgipärasemaks ning vastutades tegude tagajärgede eest.
4. Õpilane oma käitumisega peab lugu klassist ja koolist, on viisakas , täidab
lubadusi, ei naeruväärista kedagi ega narri. Õpilane tunneb rõõmu liikumisest,
loovast eneseväljendusest ja tegevusest, hoiab puhtust ja korda.
5. Tundi alustab ning lõpetab õpetaja. Tunni algusest ning selle lõpust teatab kell.
6. Õpilane ei hiline tundi.
7. Õpilasel peavad olema kaasas kõik vajalikud materjalid ja õppevahendid ning iga
tunni alguseks paneb ta need koolipingi peale.
8. Tunnis täidab õpilane aineõpetaja või teda asendava õpetaja õppe- ja
distsiplinaarnõudmisi. Kui õpilane soovib tunnis avaldada oma arvamust, peab ta
andma sellest käega märku.
9. Õpilane võib kasutada nutitelefoni ainult õppe eesmärgil ning õpetaja loal.
Ülejäänud ajal nutitelefon peab olema koolikottis hääletu režiimis.
10. Korra rikkumise korral kirjutab õpetaja vastava märkuse õpilas- või e-päevikusse.
11. Õpilane peab kirja panema kõik kodused ülesanded päevikusse.
12. Õpilane ei lahku tunnist põhjuseta. Tunnist võib õpilane lahkuda ainult mõjuval
põhjusel õpetaja loal.
13. Peale tundi õpilased lahkuvad klassiruumist ainult pärast seda, kui nende töökoht
on korda tehtud.
14. Vahetunni ajal käitub õpilane nii, et tema käitumine ei loo ohtu kooli töötajatele ja
teiste õpilastele.
15. Vahetunni ajal täidab
käitumisnõudmisi.

õpilane

administraatori

või

korrapidaja-õpetaja

16. Koolis ei tohi joosta, karjuda, on vaja hoida puhtust ja korda.
17. Õpilane suhtub klassikaaslastesse, õpetajatesse ja koolitöötajatesse lugupidavalt,
ei ropenda ega solva teisi.

Õpilaste käitumisreeglid spordisaalis, raamatukogus, keemia, füüsika ja
tööõpetuse kabinettides
1. Õpilaste käitumine ülaltoodud ruumides reguleeritakse eraldi instruktsioonidega,
mis on olemas nendes ruumides ning kinnitatud direktori allkirjaga.
2. Õpilane on kohustatud täitma antud instruktsioonide nõudeid.

