LEHTSE KOOLI KODUKORD (LISA)
ÕPILASE MEELESPEA
1. Tunnid algavad kell 8.15.
2. Olen viisakas ja teretan alati.
3. Koolis viibin heleda tallaga vahetusjalanõudes. Koolist lahkudes panen vahetusjalanõud
kotiga nagisse rippuma.
4. Koolitundi lähen 1 minut varem.
5. Õppetöö ajal viibin koolimajas.
6. Igas tunnis on kaasas vaid vajalikud õppevahendid, minu prioriteediks on õppetöö.
7. Tunni ajal ei kasuta kõrvalisi esemeid ega elektroonilisi seadmeid, välja arvatud juhul,
kui pole teisiti kokku lepitud või saadud õpetajalt luba nende kasutamiseks.
8. Õpilaspäevik on 1. – 3. klassi õpilasele igapäevane dokument, täidan seda korrektselt ja
pidevalt, kannan alati kaasas ning esitan vajadusel õpetajale.
9. Tunnist võtan aktiivselt osa, mõtlen kaasa ja küsin vajadusel õpetajalt selgitusi. Austan
kaaslaste soovi õppida.
10. Tunni alustab ja lõpetab õpetaja vastavalt koolis kehtivatele tunniaegadele.
11. Osalen võimalusel kõikidel kooli ühistel ettevõtmistel.
12. Käitun alati väärikalt, suhtun lugupidamisega kõikidesse inimestesse, sõltumata nende
east, päritolust või muudest eripäradest.
13. Kui märkan sõnalist või füüsilist kiusamist, kutsun ise kiusajat korrale ning teatan sellest
korrapidajaõpetajale.
14. Vahetunni ajal viibin aatriumis, et klassiruumid ja koridor saaksid korralikult õhutatud.
15. Vahetunni ajal kuulan muusikat mobiiltelefoni või muu elektroonilise seadme kaudu
vaid kõrvaklappe kasutades.
16. Hoian kooli inventari ja hoolitsen oma klassiruumi ning muude kooliruumide puhtuse
eest. Kui midagi juhtub, siis parandan, puhastan või maksan kahju ise kinni. Märgates
lõhkumisi ja rikkumisi, teatan sellest kohe majandusjuhatajale või korrapidajaõpetajale.
17. Vabade tundide ajal koolis viibides käitun vaikselt ja viisakalt.
18. Kultuurimaja ruumides viibin ainult seal toimuvate tundide ja ürituste ajal.
19. Pikapäevarühmas olles järgin pikapäevarühma päevakava ning täidan vastava õpetaja
korraldusi.
20. Pärast tunde viibin koolimajas ainult vajadusel.
21. Tunnen lauakombeid ning järgin neid koolisööklas.
22. Kannan hoolt oma hügieeni eest.
23. Riietun puhtalt ja korralikult. Spordiriietust kannan kehalise kasvatuse tunnis.
24. Ei tarvita tubakatooteid (sh ei suitseta e-sigaretti), alkoholi ega narkootilisi aineid.
25. Olen oma kooli, kodukoha ja maa patrioot.
26. Pean kinni Eesti Vabariigis kehtestatud seadustest ja määrustest.

