KINNITATUD
Juuksurite Erakool Maridel
nõukogu 08.03.2019 koosoleku
protokolli nr 14 otsusega

Juuksurite Erakool Maridel
Sisekorraeeskiri

1. OÜ Juuksurite Erakoolis Maridel sisekorraeeskiri reglementeerib õpilaste õigused,
kohustused, tunnustamise ja mõjutamise võimalused ning viisid.

2. Õpilane osaleb õppetöös, õpib ja hoiab korras õppevahendeid, austab üldtunnustatud
käitumisnorme, käitub viisakalt ning hoiab kooli vara ja mainet.

3. ÕPILASE KOHUSTUSED:
3.1. võtab osa õppetundidest ja täidab õppetunnis õpetaja poolt antud ülesandeid;
3.2. käib iga päev koolis, ei puudu koolist põhjuseta ega hiline tundi;
3.3. käitub viisakalt koolis ja väljaspool kooli;
3.4. informeerib puudumistest grupijuhendajat esimesel võimalusel;
3.5. hoiab korda ja puhtust oma töökohas, üldkasutatavates ruumides ning kooli
territooriumil;
3.6. järgib isikliku hügieeni nõudeid ja tervislikke eluviise;
3.7. ei viibi tundides üleriietes.
3.8. kasutab mobiiltelefoni ja muid nutiseadmeid õpetaja loal õppeprotsessi raames;
3.9. hoiab kooli vara;
3.10. on abivalmis ja täidab kooli töötajatelt saadud ülesandeid; vajadusel aitab teha kõiki
kooli ja kooli territooriumi korrastamisel vajalikke töid;
3.11. täidab ohutustehnika ja töökaitse nõudeid, kasutab heaperemehelikult tööriistu ja
materjale;
3.12. kasutab säästlikult elektrienergiat (kustutab viimasena ruumist lahkudes tule);
3.13. hüvitab koolile tekitatud materiaalse kahju;
3.14. riietub korrektselt ja praktilise töö tundides kannab vastavaks tööks sobivat riietust
3.15. lülitab mobiiltelefoni tunni ajaks hääletule režiimile ja ei kasuta seda.
3.16. mitte suitsetama ja tarbima alkoholi kooli territooriumil.

4. ÕPILASEL ON ÕIGUS:
4.1. saada heal tasemel õpetust oma valitud erialal;
4.2. kasutada oma kooli raamatukogu, õppe - ja muid vahendeid selleks ette nähtud ajal;
4.3. kasutada seaduse ja kooli põhikirjaga antud soodustusi ja õigusi;
4.4. pöörduda kooli nõukogu või haridus-ja teadusministeeriumi poole juhul, kui tema
õigustatud küsimused pole leidnud lahendamist õpetaja või kooli juhtkonna poolt.

5. ÕPILASTE TUNNUSTAMINE JA MÕJUTAMINE
5.1. Õpilast

tunnustatakse

heade

saavutuste

eest

õppe-

ja

praktilises

töös,

kutsevõistlustel, huvitegevuses, spordis ja muudes koolielu valdkondades.
5.2. Heade saavutuste eest õppe- ja praktilises töös, huvitegevuses ja muudes koolielu
valdkondades tunnustatakse õpilasi järgmiselt:
5.2.1. suuline tunnustus;
5.2.2. tänukiri;
5.2.3. kiitusega lõpetamine.
5.3. Õppedistsipliini

või

kooli

sisekorra

nõuete

rakendatakse järgmisi mõjutusvahendeid:
5.3.1. märkus (suuline või kirjalik);
5.3.2. hoiatus;
5.3.3. kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamine.

mittetäitmisel

õpilaste

poolt

