KOHTLA-JÄRVE KOOLINOORTE LOOMEMAJA ÕPILASTE KODUKORD

1. Koolikohustuste täitmine
1.1. Õppetöölt põhjuseta puudumine on keelatud.
1.2. Puudumisest teatab lapsevanem või õppur õpetajale. Üle kahe nädala kestev
puudumine tõestatakse lapsevanema või eestkostja kirjaga.

2. Üldnõuded käitumiskultuurile
2.1. Kaasõppurite ja kooli töötajatega suhtlemisel arvestab õppur kõiki viisaka käitumise
reegleid.

3. Koolitulek
3.1. Mõjuva põhjuseta tundi ei hilineta.
3.2. Isiklike asjade kaotsiminekust teatab õppur oma õpetajale või direktorile.
3.3. Pärast viimast tundi lahkub õppur koheselt koolimajast kui talle ei ole antud teisi
ülesandeid.
4. Õppetund
4.1. Õppur läheb ringiruumi, kus toimub tund, täpselt tema tundi alguses.
4.2. Tunnis keskendub õppur täielikult õppetööle. Teiste õpilaste segamine ja õpetaja töö
häirimine on keelatud.
4.3. Kui õpetaja 10 minutit pärast tundi algust ei ole tundi teadmata põhjusel ilmunud,
teatab õppur sellest kooli direktorile.
4.4. Tundide ajal koridoris valjusti kõnelemine ja jooksmine segab tööd ning on seepärast
keelatud.
4.5. Õppur hoiab oma töökoha ja -ruumi alati puhtana ning korras.

5. WC kasutamine
5.1. Tualettruumis viibitakse vaid vajadusel.
5.2. Tualettruumi interjööri ja seal olevad inventari ei rikuta.
5.3. Hügieenivahendeid kasutatakse vajaduse järgi, nende sihitu kasutamine on
lubamatu.

6. Ruumide korrashoid
6.1. Keegi ei tohi maha visata prügi ega määrida huvikooli mööblit, põrandaid ning seinu.

6.2. Majja sisenedes tuleb jalad hoolikalt puhtaks pühkida ja majas viibides kasutada
vahetusjalatseid.
6.3. Sisustuse rikkumisest teatab õppur viivitamatult õpetajale või direktorile.
6.4. Sisustuse tahtlik rikkumine tuleb heastada: parandada või välja maksta vastavalt
tekitatud kahjudele.

7. Õppevahendite kasutamine
7.1. Kasutatavaid õppevahendeid ja kostüüme hoiab õppur puhtana ega riku neid
tahtlikult.
7.2. Ringiruumis hoitavate töövahendite kasutamise järel paneb õppur need ise
ettenähtud kohta tagasi ega jäta midagi lauale vedelema.
7.3. Rikutud õppevahendid ja kostüümid tuleb välja maksta või asendada uutega.

8. Kooli üritused
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

Saalis või mujal toimuvatele üritustele minnakse rahulikult ja trügimata.
Esinejad oma jutu, märkuste või kohalt liikumisega segada ei tohi.
Esinemise ajal saali sisenemine ja sealt väljumine segab ja on seetõttu lubamatu.
Õppur esineb kontserdil sobivate riiete ja jalanõudega.

9. Õppurite tunnustamine ja laitmine
9.1. Õppurite tunnustamine
9.1.1. Suuline kiituse avaldamine.
9.1.2. Direktori käskkirjaga kiituse avaldamine.
9.1.3. Tänukirjaga tunnustamine.
9.2. Õppurite laitmiseks võib kasutada järgmisi võimalusi
9.2.1. Suuline laitus.
9.2.2. Noomitus direktori käskkirjaga

