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Õpilasreeglid Virtsu Koolis
1. Õpilane võtab osa kõigist vastava kooliastme õppekavas määratletud ainetundidest ja
õppetööga seonduvatest üritustest, sh töötoad, õppereisid ja väljasõidud jms; õpib
kohusetundlikult ning järjekindlalt.
2. Õpilane saabub kooli õigel ajal, ei hiline ainetundidesse ega õppetööga seotud üritustele.
Õpilane lahkub õppepäeva jooksul koolimajast vaid õpetaja eriloal.
3. Õpilasel on kaasas tema nimega tähistatud õppetööks vajalikud vahendid. Õppevahendite
puudumine ei vabasta õppetööst.
4. Õpilaspäevik ei ole õpilasele kohustuslik, seda võib pidada omal soovil.
5. Õpilane tervitab esimesena kõiki kooli õpetajaid, koolitöötajaid ja külalisi. Tunni algust ja
lõppu ning tunni ajal sisenenud külalist austab õpilane püstitõusmisega.
6. Õpilane peab kinni kokkulepetest ja tähtaegadest ning kannab vastutust oma valikute,
tegevuste ja kohustuste eest. Juhul, kui õpilane teab ette, et ei suuda kokkulepitud tähtajaks
oma kohustusi täita, informeerib ta sellest vastavaid õpetajaid ja/või kooli juhtkonda, kas
kirjalikult e-maili teel või e-kooli kaudu eelnevalt.
7. Õpilane käitub korrektselt, ei sea ohtu ennast ega teisi ning on alati abivalmis.
8. Koolis asuvad ja õpilastele vabalt kättesaadavad vabaaja veetmise vahendid (sh piljardilaud
ja –varustus, õhuhoki, male ja kabe, lauajalgpall jt) on mõeldud kasutamiseks ainult
vahetundides ja/või pärast koolipäeva lõppu. Tegemist on õpilaste premeerimiseks,
vabaaja mitmekesistamiseks ja kodusema õhkkonna loomiseks mõeldud vabaaja
tegevustega. Nende vahendite pidamine ei ole kooli kohustus, samamoodi ei ole nende
kasutamine õpilase põhiõigus. Selliste vabaaja veetmise vahendite kasutamine eeldab
heaperemehelikkust, teineteisega arvestamist ja mõistlikkust. Kooli töötajatel on õigus
piirata õpilastele ligipääs nendele vahenditele vastavalt vajadusele.
9. Õpilase riietus peab olema puhas ja sobiv ametiruumides kandmiseks. Dressipüksid
riietusena on lubatud ainult kehalise kasvatuse tundide ajal ja spordiüritustel (nt
spordipäev, võistlus). Koolis peab kandma vahetusjalatseid. Üleriided ja välisjalatsid
jäetakse garderoobi.
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10. Õpilane ei jäta garderoobis taskutesse raha ega väärtesemeid.
11. Õpilaste ja kooli töötajate kadunud asjade eest kool materiaalselt ei vastuta.
12. Einestamise kohaks koolis on ainult söökla, kus õpilane sööb lauakombeid järgides vaikselt.
Ei tegele sööklas kõrvaliste tegevustega ega kasuta telefoni või nutiseadmeid. Kui õpilane
on söömise lõpetanud, kontrollib ta, et tema koht jääb puhtaks.
13. Mobiiltelefonide ja nutiseadmete kasutamine tunnis on lubatud ainult õppetööst lähtuvate
eesmärkide täitmiseks ja õpetaja loal.
14. Mobiiltelefonide ja nutiseadmete ebaotstarbelisel kasutamisel ja/või ilma õpetaja loata
kasutamisel on õpetajal õigus nende seadmete kasutamist keelata. Samuti on õpetajal õigus
võtta õpilaselt ära need seadmed ja kõrvalised esemed, mis takistavad tunni läbiviimist,
kuni tunni lõppemiseni.
15. Meie kooli õpilane ei kasuta füüsilist, vaimset ega verbaalset vägivalda. Tekkinud lahkhelid
ja probleemid lahendatakse omavahel suheldes, vajadusel tuleb kaasata kooli töötajaid
ja/või õpetajaid. Meie kooli õpilane suhtub oma koolikaaslastesse, õpetajatesse ja
töötajatesse austusega ja kohtleb neid viisakalt. See on eelduseks, et ka temasse suhtutakse
lugupidavalt.
16. Kooli pidulikele üritustele ja aktustele tuleb õpilane pidulikus riietuses. Pidulikuks
riietuseks loetakse tumedat värvi pükse (ka tumedad ühevärvilised teksad), triiksärki, omal
soovil ka pintsakut, lipsu ja/või kikilipsu. Dressid (sh pusad), olgu nad uued ja/või
ühevärvilised, ei ole pidulik riietus.
17. Õpilane austab kõiki üldinimlikult heakskiidetud käitumistavasid. Virtsu Kooli õpilane
esindab kõikjal väärikalt ennast ja oma kooli.
18. Õpilane suhtub kooli varasse heaperemehelikult ja hoolivusega, ei lõhu ega kahjusta seda.
19. Õpilane vastutab kooli ja kaasõpilaste varale teadlikult või hoolimatult tekitatud kahju eest,
kas hüvitades selle maksumuse või asendades rikutud vara samaväärsega.
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