
Hea vanema meelespea 

 

1. Hea vanem teeb kõik endast oleneva, et laps jõuaks kooli igal koolipäeval ja 

vähemalt 10 minutit enne esimese tunni algust. 

2. Hea vanem hoolitseb selle eest, et lapsel oleks olemas kõik õppetööks vajalikud 

vahendid. 

3. Hea vanem ei planeeri puhkusereise õppetöö päevadele.  

4. Hea vanem teavitab lapse haigestumisest koheselt klassijuhatajat või kooli 

juhtkonda, esilekerkivad probleemid lahendatakse ühiselt.  

5. Hea vanem huvitub oma lapse käekäigust koolis kogu õppeaja vältel ja on pidevalt 

teadlik oma lapse õpitulemustest. 

6. Hea vanem osaleb kõigil lastevanemate koosolekutel ja aitab kaasa lapse klassis ja 

koolis esilekerkinud probleemide lahendamisel.  

7. Hea vanem käitub alati väärikalt ning suhtub lugupidavalt teistesse lastesse ja 

lastevanematesse, kooli töötajatesse ning üldse inimestesse. 

8. Hea vanem kannab hoolt, et tema lapse välimus ja riietus on korrektsed ning et 

lapsel oleks koolis mugavad vahetusjalatsid. 

9. Hea vanem kannab hoolt oma lapse hügieeni eest ning on selles valdkonnas lapsele 

nõuandjaks kuni lapse täisealiseks saamiseni.  

10. Hea vanem kannab hoolt, et laps järgiks terveid eluviise ja võimaldab oma lapsel 

teha vabal ajal sporti ning tegelda huvitegevusega.  

11. Hea vanem tunneb lauakombeid ning jälgib, et tema laps täidaks neid nii kodus kui 

väljaspool kodu.  

12. Hea vanem õpetab oma lapse kasutama tualettruumi ka väljaspool kodu kõikjal 

nagu oma kodus.   

13. Hea vanem on truu oma lapse koolile. Kooli esindamine ülelinnalistel või 

üleriigilistel lastevanemate üritustel on õpilase ja vanemate privileeg.  

14. Hea vanem peab kinni ja jälgib, et ka tema laps peaks kinni Eesti Vabariigis ja 

Tallinna linnas kehtestatud seadustest ja määrustest, mis puudutavad alaealisi lapsi. 



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. 



Hea õpetaja meelespea 

 

1. Hea õpetaja jõuab kooli vähemalt 10 minutit enne esimese tunni algust. 

2. Hea õpetaja valmistab tunni eelnevalt ette, tehes selle võimalikult huvitavaks ning 

mitmekesiseks.  

3. Hea õpetaja tagab tunnis õppetööks sobiva õhkkonna ning jälgib, et kõik õpilased 

tegeleksid vaid tunnitööga.  

4. Hea õpetaja vaatab tunnis üle kodused ülesanded, samuti kannab hoolt, et kõik 

õpilased koduse töö päevikusse märgiksid.  

5. Hea õpetaja arvestab õpetamise tempo juures keskmise õpilasega, ent üritab ka 

andekamatele ja nõrgematele õpilastele jõukohaseid ülesandeid anda.  

6. Hea õpetaja suhtub kõikidesse õpilastesse heatahtlikult ja on abivalmis.  

7. Hea õpetaja hindab kõiki õpilasi objektiivselt ja ühtsete kriteeriumide järgi. 

8. Hea õpetaja oskab kasutada kaasaegse infotehnoloogia võimalusi ja on suuteline ise 

õppematerjale koostama. 

9. Hea õpetaja käitub alati ja kõigiga ning kõiges väärikalt ja korrektselt ning on 

sellega õpilastele eeskujuks.  

10. Hea õpetaja on oma kooli patrioot, ta osaleb kooliüritustel ja on oma kohalolekuga 

lastele eeskujuks.  

11. Hea õpetaja peab kinni õpetaja ja õpilase vahelisest subordinatsioonist ka 

väljaspool kooli.  

12. Hea õpetaja teavitab kooli juhtkonda kooli au ja reputatsiooni kahjustada võivate 

nähtude eest.   

 

 


