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Õpilaste käitumisnõuded
Õpilase käitumine tunnis:
1. Tulen klassi esimese kellaga ja võtan lauale vajalikud õppetarbed.
2. Tundi alustan vaikselt püsti seistes ja tervitan õpetajat viisakalt vastu.
3. Kui hilinen tundi, vabandan viisakalt ukse juures ja ootan, kuni õpetaja annab loa kohale
istuda.
4. Kui soovin tunnis sõna saada või vastata, annan käega märku ja ootan, kuni mulle
antakse luba rääkida.
5. Ma ei tõuse tunni ajal ilma loata püsti ega lahku oma kohalt.
6. Tualetis käin vahetunnis.
7. Tegelen tunnis ainult õppetööga. Minu mobiiltelefon ja muusikakuulamise seadmed on
välja lülitatud kogu koolipäeva jooksul.
8. Sülearvuteid ega tahvelarvuteid ma vahetunnis koridoris ei kasuta (see pole
puhkevorm).Vahetunni ajal saan kasutada arvutit klassiruumis, paludes selleks luba
aineõpetajalt.
9. Tunnis kasutan arvutit aineõpetaja loal.
10. Küsimused, mis ei puuduta tunni teemat, esitan õpetajale pärast tundi.
11. Minu õppevahendid ja vihikud vastavad aineõpetaja poolt kehtestatud nõuetele.
12. Mul on igal koolipäeval kaasas korralikult täidetud õpilaspäevik ( I-IX klass).
13. Tunni lõpetan õpetaja märguandel püsti seistes.
14. Asjad panen kokku pärast tunni lõppu. Enne klassist lahkumist kontrollin, et mu koht
jääb korda, ja lükkan tooli laua alla.
15. Ma ei tarbi koolis ega koolipäeva jooksul energiajooke.
16. Koolipäeva lõpus panen vahetusjalatsid kotti ja riputan koti korralikult nagisse. Ma ei
jäta vahetusjalatseid põrandale.

Viisakusreeglid:
1. Tervitan kõiki õpetajaid (ka neid, kes mulle tunde ei anna), kooli töötajaid (koristaja,
kojamees, töömees, sööklatöötaja jne) ja koolis viibivaid võõraid esimesena.
2. Kõiki täiskasvanuid teietan, mitte ei sinata.
3. Õpetajast rääkides ei kasuta ma tema kohta ainult eesnime.
4. Ruumi sisenedes lasen enne lahkujad välja.
5. Poisid lubavad tüdrukud enne uksest sisse ja välja.
6. Ma ei sega teiste jutule vahele.
7. Täiskasvanuga vesteldes ei hoia ma käsi taskus ega näri nätsu.
8. Ma ei sisene õpperuumi toidu ega joogiga.
9. Siseruumides viibin peakatteta (ka kapuuts on peakate).
10. Tunnis istun korrektselt (sirge seljaga, näoga tahvli poole).
11. Täiskasvanu sisenemisel tundi tõuseb kogu klass püsti.
12. Kui pöördun õpetaja poole palve või küsimusega, lõpetan vestluse viisakalt tänades.
13. Kasutan korrektset sõnavara.
14. Üldtunnustatud viisakusreegleid täidan ka väljaspool kooli.

