
LISA 1 Koolireeglid  

 

1. Õppetöö korraldus 

Käina Koolis 

- algab õppetöö kell 8.35, koolimaja peauks avatakse kell 7.30 

- tähistab õppetunni algust kaks kella: 1. kell on märguanne õpilastele ja õpetajatele klassiruumi 

kogunemiseks, 2. kellaga algab õppetöö. 

- alustab ja lõpetab tunni õpetaja, enne tunni lõppu õpilased klassiruumist mõjuva põhjuseta ei 

välju. 

- ootavad õpilased tunni algust tunniplaanis ettenähtud ruumis. Kui aineõpetaja ei ole ilmunud 10 

minuti jooksul, teavitab klassivanem õppealajuhatajat või direktorit olukorrast. 

- võib tundide algust ja kestvust mõjuvatel põhjustel muuta kooli juhtkonna loal. 

- on õppetund õppimiseks, sellest osavõtt on kohustuslik. Samuti on kohustuslik osavõtt 

õppetundide ajal toimuvatest üritustest (aktused, loengud, sh tasulised üritused, mis on seotud 

õppetööga).  

- üldjuhul õpilasi ega õpetajaid tunnist välja ei kutsuta. 

- on 1.-6. klassi õpilastel kohustuslik iga päev kaasas kanda ja täita õpilaspäevikut. Sama kehtib 

vanemate klasside õpilaste kohta, kellel on probleeme e-kooli jälgimisega. 

- on üldjuhul vahetunni pikkuseks 10 minutit, söögivahetunni pikkuseks  30 minutit. 

- viibivad õpilased vahetunniajal klassis või koridoris, ilusa ilma korral õues. 

- reguleeritakse vastavalt õpilaste kasvule iga I-IV klassi õpilase õppekoht individuaalselt 

septembri esimestel nädalatel, kontrollmõõtmine sooritatakse kooliõe poolt II poolaastal. 

- lahkub õpilane koolist tervislikel põhjustel medõe või õpetaja loal. Medkabinetis käivad 

õpilased vajadusel vahetunnis. Tunni ajal haigestumise korral suunab õpilase medkabinetti 

õpetaja.   

- küsib õpilane üksikutest ainetundidest puudumiseks luba aineõpetajalt, teavitab klassijuhatajat. 

- pikapäevarühma arvamine ja pikapäevarühmast väljaarvamine toimub lapsevanema avalduse 

alusel. Pikapäevarühmast puudumisest või varasemast lahkumisest teavitab lapsevanem 

klassijuhatajat sama päeva hommikul. 

- võib olümpiaadil osalev õpilane puududa koolist olümpiaadile eelneval päeval. 

- lahkub õpilane koolist pärast tundide/pikapäeva/ringitöö/ürituse lõppu, ei viibi põhjendamatult 

majas. 

- üldjuhul lõpevad õpilasüritused hiljemalt kell 22.00, nende korraldamiseks annab direktor 

eriloa. 

 

2. Riietus 

Käina Koolis 

- kannavad õpilased koolis vahetusjalanõusid ja korrektset riietust - kraega pluusi või triiksärki. 

Välistatud on pusa, T-särk, dressid, lühikesed püksid.  

 

3. Käitumine 

Käina Kooli õpilane  

- tervitab, pöördub teiste poole viisakalt, on sõbralik 

- hoiab enda ja teiste tervist, ei tekita ohtlikke olukordi 

- käitub nii, et ei sega õppetööd, tundide ajaks lülitab välja mobiiltelefoni. 

- võtab kaasa kõik vajalikud õppevahendid 

- järgib ruumide kasutamise erinõudeid 

- järgib häid lauakombeid sööklas 



- siseneb bussi rahulikult ja käitub seal viisakalt, teisi reisijaid arvestades.  

 

- Koolireeglid ja kodukord on kättesaadavad õpetajate toas ja kooli kodulehel: www.kaina.edu.ee  

- Koolireegleid ja kodukorda tutvustab õpilastele ja nende vanematele klassijuhataja. 

http://www.kaina.edu.ee/

