LEHTSE KOOLI KODUKORD (LISA)
MEELESPEA
1. Tunnid algavad kell 08.15.
2. Käitun viisakalt koolibussis (allun bussijuhi korraldustele, ei tõukle, laiuta, ega kasuta
inetuid sõnu).
3. Olen viisakas ja teretan alati.
4. Riietehoius vahetan jalanõud selliste vastu, mille tallad ei riku põrandaid (heleda
tallaga jalanõud).
5. Ei hiline tundidesse. Täpsus on õpitav!
6. Õppetöö kestel ei lahku ma omavoliliselt tundidest.
7. Igas tunnis on kaasas vajalikud õppevahendid, õppetööks mittevajalikud esemed jätan
koju.
8. Oma mobiiltelefoni lülitan enne tunni algust välja.
9. Ilma luba küsimata ei filmi ega jäädvusta ma muul moel tundides, vahetundides
ja muul ajal oma kaasõpilasi või koolitöötajaid.
10.Õpilaspäevik on õpilase igapäevane dokument, mida täidan korrektselt ja pidevalt,
kannan alati kaasas ning esitan nõudmisel õpetajale.
11.Tund on töö tegemise koht, kus täidan õpetaja korraldusi. Igaüks tahab õppida, selleks
on vaja arvestada kõikidega.
12.Tunni lõpetab õpetaja (koolikell on märguanne õpetajale).
13.Osalen alati kooli kõikidel ühistel ettevõtmistel.
14.Vahetunni ajal käitun nii, et ei ohusta enda ega teiste elu ja tervist.
15.Vahetunni ajal kuulan muusikat mobiiltelefoni, pleieri või muu elektroonilise
seadme kaudu vaid kõrvaklappe kasutades, et mitte häirida kaasõpilasi ja
koolitöötajaid.
16.Vahetunnis ei sõida ma pargis jalgrattaga ega teiste sõidukitega. Liiklusvahendeid
kasutan kooli ja koju jõudmiseks.
17.Väldin ustel rüselemist.
18.Hoian kooliinventari – ei lõhu ega riku seda, kui midagi juhtub – parandan, puhastan
või maksan kahju ise kinni. Märgates lõhkumisi ja rikkumisi teatan sellest koheselt
majandusjuhatajale.
19.Ei istu ega roni rõdu servadel, hoian rõdu puhtana. Ei turni puukuuri katustel ja
puuriitadel. Istumiseks on pingid, ronimiseks redelid.
20.Täidan korrapidajate korraldusi ja kohustusi.
21.Vabade tundide ajal koolis viibides käitun vaikselt ja viisakalt ning ei sega õppetööd.
22.Pärast tunde viibin koolimajas ainult vajadusel.
23.Enne sööki pesen käed. Pärast kätepesemist või joomist sulen veekraanid.
24.Söögituppa sisenen rahulikult ja söön viisakalt.
25.Keldrikorrusele ma ei lähe.
26.Hoian puhtust kogu koolimajas ja selle territooriumil.
27.Riietun puhtalt ja korralikult. Spordiriietust kannan kehalise kasvatuse tunnis.
28.Täites Eesti Vabariigi seadusi ei suitseta ega tarvita ma teisi tervisele kahjulikke aineid
koolis, selle territooriumil ning mujal.
29.Arvestan kooli- ja klassielu reegleid. Käitun kõikjal vastavalt üldtunnustatud käitumisja kõlblusnormidele. Olen oma kooli ja kodukoha patrioot.

