TALLINNA KONSTANTIN PÄTSI VABAÕHUKOOL

VAHETUNDIDES KÄITUMISE KORD
1. Koolis on õppetöö ajal ainetundide vahel vahetunnid, mille kestuseks on 10 minutit, välja
arvatud 3.vahetund (peale 3.tundi) esmaspäevast neljapäevani, mille kestuseks on 20 minutit.
2. Vahetunnid on õpilastele puhkamiseks, suhtlemiseks kaasõpilaste ja kooli töötajatega ning
järgmiseks tunniks ettevalmistumiseks.
3. Õpilased järgivad vahetundides kooli kodukorda ja juhinduvad Hea Õpilase Meelespeast, ei
jookse koridorides ja treppidel, tõukle omavahel ega pauguta ruumide ustega.
4. Vahetundide ajal viibivad õpilased kooli ruumides nende vanuseastmele ette nähtud
territooriumil järgnevalt:
4.1. 1.-4.vahetunnis on 1.-6.klassid I korrusel, 7.-9.klassid II korrusel.
4.2. Alates 5.vahetunnist võivad kõik õpilased viibida mõlemal korrusel.
4.3. Õpilased ei paiguta vahetundides omavoliliselt ümber kooli mööblit.
4.4. Neile mitte ettenähtud ruumides viibivad õpilased ainult kooli töötaja loal.
5. Heade ilmade korral võivad õpilased kooli juhtkonna loal viibida 1. ja 2. ühiselamu vahelisel
õuealal.
5.1. Õues kehtivad vahetundides samad reeglid, mis kooli ruumides.
5.2. Õpilased ei kasuta mängimiseks ega turnimiseks õues olevat ronimisredelit.
6. Õpilased teavitavad vahetundides tekkinud probleemidest, konfliktidest ja korrarikkumistest
viivitamatult korrapidaja õpetajat või lähimalasuvat kooli töötajat.
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Hea õpilase meelespea
1. Hea õpilase prioriteediks on õppimine, ta osaleb kõikidel koolipäevadel kõikides tundides
ning jõuab kooli vähemalt 10 minutit enne esimese tunni algust.
2. Hea õpilane täidab õpetaja antud ülesanded, vastab tunnis õppeainega seotud küsimustele
ning sooritab ettenähtud ajal kontrolltööd, tunnikontrollid ja testid.
3. Hea õpilane sooritab katsed või testid, mille on määranud EV Haridus- ja
Teadusministeerium või kooli juhtkond. IX klassi lõpus sooritab ta põhikooli lõpueksamid ja
kooli poolt fikseeritud eksamid või arvestused.
4. Hea õpilane võtab tunnist aktiivselt osa: töötab ja mõtleb kaasa ning küsib vajadusel õpetajalt
selgitusi.
5. Hea õpilane teavitab õppetööga seotud probleemidest aineõpetajat, klassijuhatajat ja
vajadusel ka kooli juhtkonda.
6. Hea õpilane teavitab pidevalt oma vanemaid õpitulemustest.
7. Hea õpilane hoiab kooli mööblit ja õppevahendeid, hoolitseb oma klassiruumi ning muude
kooliruumide puhtuse eest.
8. Hea õpilane käitub alati väärikalt, suhtub lugupidamisega nii kaasõpilastesse, õpetajatesse kui
ka teistesse kooli töötajatesse.
9. Hea õpilase välimus ja riietus on korrektsed ning hoolitsetud ja ta kannab koolis mugavaid
vahetusjalatseid.
10. Hea õpilane võtab osa klassi- ja kooliüritustest ning aitab neid vajadusel ette valmistada ja
läbi viia.
11. Hea õpilane järgib tervislikke eluviise, hoiab oma tervist ning tegeleb vabal ajal
võimetekohase spordi ning huvitegevusega.
12. Hea õpilane tunneb lauakombeid ning järgib neid ka kooli sööklas.
13. Hea õpilane on truu oma koolile. Kooli esindamine spordivõistlustel, aineolümpiaadidel ja
mujal on õpilase privileeg.
14. Hea õpilane järgib Eesti Vabariigis ja Tallinna linnas kehtivaid seadusi ja määruseid ning
kooli kodukorda.

