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Sisekorraeeskirjad õppijatele

1. ÜLDNÕUDED
1.1. Õppijatele kehtivad ühised nõuded koolihoones ja territooriumil. Lisaks reguleerivad õppijate
õigusi ja kohustusi kutseõppeasutuse seadus, kooli põhimäärus ja õppekorralduseeskiri.
1.2. Õppija põhiülesanne on osaleda õppetöös ja vastavalt oma võimetele kohusetundlikult õppida.
1.3. Õppija käitub viisakalt ja üldisi käitumisnorme arvestades.
1.4. Õppija hoiab kooli mainet.

2. ÕPPIJATE ÕIGUSED
2.1. tutvuda enne kooli õppima asumist eriala õppekava, kooli põhikirja, sisekorraeeskirja ning
õppekorralduseeskirjaga;
2.2. nõuda õppekavajärgset õpetust;
2.3. saada konsultatsioone kokkuleppel õpetajatega;
2.4. taotleda individuaalse õppekava või õppegraafiku koostamist;
2.5. kasutada õppetegevuseks kooli ruume ja tehnilisi vahendeid kooli poolt kehtestatud korras;
2.6. saada teavet kooli õppetöö korralduse, õpilaste õiguste ja õppimisvõimaluste kohta;
2.7. avaldada oma arvamust ja teha ettepanekuid koolikorralduslikeks muudatusteks;
2.8. olla valitud õpilasorganisatsioonidesse ja osaleda nende töös.

3. ÕPPIJA KOHUSTUSED
3.1. osaleda õppetöös ja täita õppetunnis õpetaja poolt antud ülesandeid;
järgida seaduste, kooli põhikirja, sisekorra- ja õppekorralduseeskirja nõudeid;
3.2. täita kooli pidaja ja kooli juhtkonna seaduslikke korraldusi;
3.3. hoida kooli kasutuses olevat vara ja hüvitada enda poolt tekitatud kahju;
3.4. lülitada mobiiltelefoni tunni ajaks hääletule režiimile;
3.5. hoida korras ja puhtana oma töökoht, töövahendid ja üldkasutatavad ruumid, koristada enda
tekitatud praht;
3.6. kasutada elektrienergiat säästlikult (kustutab viimasena ruumist lahkudes tule, sulgeb
veekraanid jne);
3.7. kooli territooriumil ei tarvitata alkohoolseid jooke ja muid uimastavaid aineid ja vahendeid;
3.8. kooli siseruumides ei suitsetata, ei tõmmata piipu, elektronsigaretti ega kasutata
mokatubakat. Suitsetamine on lubatud täisealistele selleks ettenähtud kohas.

4. ÕPPIJATE TUNNUSTAMINE JA MÕJUTAMINE
4.1. Heade saavutuste eest õppe- ja praktilises töös, huvitegevuses ja muudes koolielu
valdkondades tunnustatakse õpilasi järgmiselt:
4.1.1. kiitus (suuline või kirjalik);
4.1.2. tänu (suuline või kirjalik);
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4.1.3. välismaale õppima või praktikale suunamine (õpilase soovi korral).
4.2. Õppedistsipliini, seaduste, kooli põhikirja, sisekorra- ja õppekorralduseeskirja nõuete
mittetäitmise korral rakendatakse õpilastele järgmisi mõjutusvahendeid:
4.2.1. hoiatus (suuline või kirjalik);
4.2.2. noomitus (kirjalik);
4.2.3. kooli nimekirjast väljaarvamine.

