Virtsu Kooli kodukord

Virtsu Kooli kodukord 1. – 9. klassi õpilastele
I Üldosa
Õpilane on kohustatud täitma õppenõukogu kehtestatud kodukorda (PGS § 68 lg 1).
Kodukorra täitmine ja üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide järgimine koolis on käitumise
hindamise aluseks (Õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust
kordamajätmise alused, tingimused ja kord §10 lg 3).
Kool paneb kodukorra välja õpilastele nähtavas kohas (PGS § 69 lg 2). Õppeaasta alguses annab
klassijuhataja kodukorra lühendatud variandi väljatrükitud kujul õpilastele ning tutvustab seda.
Kooli täielik kodukord on kooli veebilehel (PGS § 69 lg 1).
Lähtuvalt erinevatest koolielu reguleerivatest õigusaktidest sätestatakse kooli kodukorras järgmised
korrad:
1. Kooli päevakava (PGS §25, lg 6)
2. Õpilasreeglid Virtsu Koolis
3. Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamise kord (PGS § 58)
4. Koolikohustuse täitmise ja puudumistest teavitamise kord (PGS § 35, lg 3)
5. Õpilaste tunnustamise kord (PGS § 57)
6. Õpilastele tasuta kasutada antud õppevahendite kasutamise ning koolile tagastamise tingimused ja
kord ( PGS § 20 lg 2).
7. Hädaolukorra lahendamise kord (PGS § 45)
II Õpilaste õigused
Õpilasel on õigus:
1. Õppida vastavalt oma võimetele;
2. õppida individuaalõppekava järgi haridus-ja teadusministri määrusega kehtestatud korras;
3. saada ainealast konsultatsiooni ja õpiabi;
4. saada kasutada kooli õppekava läbimiseks vajalikud õpikud, töövihikud ja töölehed;
5. saada teavet koolikorralduse ja õpilaste õiguste ja kohustuste kohta;
6. osaleda koolis pakutavate aine- ja huvialaringide töös;
7. kasutada klassivälises tegevuses oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-,
tehnilisi jm vahendeid, vastavalt kooli juhtkonna poolt määratud tingimustele;
8. olla valitud õpilasesindusse;
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9. lahendada tekkinud probleeme esmalt aine- või klassiõpetajaga, üldjuhul väljaspool õppetunni
aega, vajadusel pöördutakse kooli juhtkonna poole;
10. saada tunnustust väljapaistvate tulemuste eest õppe- ja klassivälises töös.
III Õpilaste kohustused
Õpilasel on kohustus:
1. täita õppenõukogu kehtestatud kooli kodukorda ja õpilasreegleid (vt Lisa 2);
2. käituda igas olukorras viisakalt, kontrollida ennast ja oma sõnakasutust;
3. võtta osa kõigist kooli õppekavaga määratletud ainetundidest ja õppetööga seonduvatest
üritustest (nt projektõppepäevad, õppereisid, külastused jms);
4. suhtuda kohusetundlikult õppetöösse;
5. võtta kaasa kõik koolipäevaks vajalikud õppetarbed;
6. mitte häirida tunnis klassikaaslaste ega õpetaja tööd;
7. osaleda kõigil õppekavaga ettenähtud tervise- ja spordiüritustel;
8. järgida reeglit – Virtsu Kooli õpilane ei tarvita alkohoolseid jooke, ei suitseta ega kasuta
narkootilisi aineid;
9. täita ekskursioonidel, õppekäikudel ja matkadel õpetaja ja juhendajate korraldusi ja
liikluseeskirju;
10. järgida õppekabinettides kehtestatud ohutustehnika reegleid ja õppevahendite kasutamise
eeskirju, sh koristada enda järel oma töökoht;
11. täita tuleohutuseeskirju;
12. täita evakueerimisel ja eriolukordades täpselt õpetaja korraldusi;
13. hoida puhtust ja korda koolis ja kooli territooriumil;
14. hoida enda, kaasõpilaste ja kooli vara heaperemehelikult; hüvitada teadlikult või hoolimatult
tekitatud kahjud;
15. käituda tundides ja vahetundides nii, et ei seata ohtu ennast ega teisi;
16. käituda vastavalt kodukorra eeskirjale ja täita õpilase kohustusi kõikjal ja alati, kuni õpilane on
Virtsu Kooli õpilasnimekirjas.
IV Hindamisest teavitamine
1. õpilaste teadmiste ja oskuste hindamise kord on avalikustatud kooli kodulehel www.virtsukool.com
ja teadete tahvlil;
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2. teadmiste ja oskuste hindamise põhimõtteid ja korda tutvustavad ning selgitavad aineõpetajad ja
klassijuhataja;
3. arusaamatuste korral on õpilasel õigus saada aineõpetajalt või klassijuhatajalt lisateavet oma hinnete
kohta;
4. lapsevanemal on õigus saada lisateavet õpilase teadmiste ja oskuste ning käitumise ja hoolsuse
hindamise põhimõtete ja korra kohta arenguvestlustel või klassijuhatajaga kokkulepitud kohtumisel;
5. hindamisest teavitamine toimub:
e-kooli kaudu
klassitunnistuse kaudu veerandi või õppeaasta lõpus.
6. Kooli kodukorra täitmine on seotud õpilase käitumise hindamisega klassijuhataja, aineõpetajate ja
kooli perenaiste poolt. Käitumishinde panemisel võtab klassijuhataja arvesse aineõpetajate ja
perenaiste poolt tehtud ettepanekuid ja märkusi käitumishinde kohta.
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