
  KINNITAN

Riina Rask
Kooli direktor

Dir. kk nr 18, 08.10.2003

VIIRA KOOLI KODUKORD
MA KÄITUN NII, NAGU MA TAHAKSIN, ET MINUGA KÄITUTAKSE.

• ÕPPIMINE JA KOOLIKOHUSTUS
Õpilane on koolis hariduse omandamiseks ja keegi ei tohi teisi sellest eemale hoida, takistada või 
muul moel segada.
Ma annan endast parima iga päev ja püüan kaitsta igaühe õigust õppida.
Kodus täidan kõik õpetaja poolt antud õppeülesanded.
Koduste ülesannete mittetäitmisest teatan enne õppetunni algust õpetajale ja ütlen, mis ajaks ära õpin.
Peale kella helisemist olen klassis ja panen valmis kõik tunnis vajaliku.
Ma ei hiline tundidesse. 
Tunnis keskendun täielikult õppetööle. Ma ei tegele kõrvaliste asjadega, ei sega kaaslasi ja mobiiltelefoni 
lülitan välja.
Õpilaspäevik on dokument ja ma täidan seda iga päev korralikult.
Koolist puudumisel pean esitama klassijuhatajale koheselt arstitõendi (puudumisel 4 või enam päeva) või 
lapsevanema tõendi (puudumisel kuni 3 päeva)
Puudumisest palun vanematel teatada kooli, et oleks võimalik toidult maha arvata.
Ma tean, et põhjuseta puududa ei tohi. Iga põhjuseta puudutud tunni kohta kirjutan klassijuhatajale 
seletuskirja, millele võtan kodus lapsevanema allkirja.
Koolipäeva keskel võin lahkuda kooli territooriumilt ainult klassijuhataja või direktori loal .

• HINDAMISEST TEAVITAMINE
Lapsevanemal on õigus saada teavet õpilase teadmiste ja oskuste ning käitumise ja hoolsuse hindamise 
põhimõtete ja korra kohta ning saada teada oma lapse hindeid alati  kui ta selleks soovi avaldab.
Õpilasel on õigus saada õpetajatelt teavet oma hinnete kohta. 
Õpetajal on kohustus vähemalt kaks korda õppeveerandi jooksul  koju saata hinnetelehed.
Lapsevanemal on kohustus allkirjastada hinneteleht ja saata kooli tagasi.
Õpilasel on kohustus hinneteleht toimetada kohe lapsevanemale ja tuua see õpetajale tagasi.
Teadmiste ja oskuste hindamise põhimõtteid ja korda tutvustavad õpilasele klassiõpetajad ja aineõpetajad.
Käitumise ja hoolsuse hindamise põhimõtteid ja korda tutvustab õpilastele klassijuhataja.
Hindamise teavitamise kord sätestatakse kooli kodukorras ja alates 1. jaanuarist 2006.a. kooli kodulehel.

• VAHETUND JA RIIETUS
Üleriided jätan garderoobi ja kohustun kandma põrandat mittemäärivaid vahetusjalatseid.
Riietus on mul koolitööks sobiv ja puhas.
Vahetundides ma ei jookse ega karju ruumides ja treppidel.

• ÕPPEVAHENDITE JA RUUMIDE KASUTAMINE
Olen hoolikas kooli varaga, tagastan õigeaegselt kõik kooli materjalid.
Rikutud koolisisustuse ja töövahendid asendan uutega, parandan või maksan välja.
Rikkumise faktist teatan viivitamatult klassijuhatajale või direktorile.

• SÖÖKLA 
Sööklas käitun viisakalt ja täidan kokkade korraldusi.

• KORRAPIDAMINE
Iga õpilane vastutab oma töökoha eest.



Kui olen korrapidaja, on minu ülesandeks tahvli pühkimine, klassi õhutamine, toolide tõstmine, põranda 
pühkimine, akende sulgemine peale koolipäeva.

• KLASSIVÄLISED ÜRITUSED
Kui üritus toimub tundide ajal, on sellest osavõtt kohustuslik.
Esinejaid ürituse ajal ma ei sega ning esinemise ajal ma ruumi ei sisene ega välju.

• ÜLDNÕUDED KÄITUMISELE
Kaasõpilaste ja kooli töötajatega suhtlemisel arvestan ma kõiki viisaka käitumise reegleid.
Kui ma näen vägivalda kaaslaste suhtes ega suuda seda ise takistada, pean teatama kohe täiskasvanuile.
Ma ei võta kooli kaasa kaasõpilastele ohtlikke ja õppetööga mitteseonduvaid esemeid (pleierit, mängukaarte 
jne.)
Ma täidan koolis ja õppekäikudel rangelt kõiki ohutusnõudeid ja liikluseeskirju.
Meie kooli õpilased ei suitseta, ei kasuta alkoholi või narkootilisi aineid.
Kõigi oma murede, soovide, ettepanekute ja küsimustega pöördun klassijuhataja, aineõpetaja või direktori 
poole.

KOOLI KODUKORD ON MULLE ARUSAADAV JA MA TÄIDAN SEDA.

……………………………………..
ALLKIRI ( õpilase ja lapsevanema)


