I KOOLIASTE
KÄITUMINE
EESKUJULIK
1) Täidab alati kooli kodukorda ja kõiki reegleid. Mõistab üksikuid eksimusi ja edaspidi väldib.
2) Käitub kõikides ainetundides vastavalt kokkulepitud reeglitele. Väldib teisi häirivat käitumist.
3) Kasutab multimeediavahendeid õpetaja loal.
4) Käitub kõigiga sõbralikult, lugupidavalt, abivalmilt (k.a õpilaskodu ja koolibuss)
5) On viisakas, aus, heatahtlik ja salliv kaasõpilaste ja täiskasvanute suhtes.
6) Teab oma kohustusi ja vastutab nende täitmise eest.
7) Oskab hinnata oma käitumist ja vastavalt järeldustele toimida.
HEA
1) Täidab enamasti kooli kodukorda. On üksikud eksimused, mõnikord ei suuda õigeid järeldusi teha ja
vastavalt toimida.
2) Käitub ainetundides enamasti vastavalt kokkulepitud reeglitele.
3) Esineb üksikuid eksimusi, mõnikord vajab õpetajapoolset meelde tuletamist.
4) asutab multimeediavahendeid õpetaja loal.
5) On enamasti viisakas, aus, sõbralik ja salliv teiste suhtes (k.a õpilaskodu ja koolibuss)
6) Esineb üksikuid suhtlemisprobleeme, mõnikord ei arvesta teistega.
7) Ei vastuta alati oma kohustuste täitmise eest.
8) Mõnikord ei oska näha oma tegude tagajärgi.

RAHULDAV
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Eksib kooli kodukorra ja õpilasreeglite vastu.
Vajab korduvalt meeldetuletusi oma käitumise parandamiseks.
Esineb kokkulepitud reeglite rikkumist ainetundides.
Segab tundi, vajab pidevat keelamist. Kasutab multimeediavahendeid ka õpetaja loata.
Esineb konflikte kaasõpilaste ja täiskasvanutega (k.a õpilaskodu ja koolibuss)
Väldib kohustusi.
Puudub valmidus koostööks, on kaaslaste suhtes valiv, tujukas, mitte eriti salliv, ebaviisakas.
Jätab antud lubadused korduvalt täitmata.

MITTERAHULDAV
1) Esineb tõsiseid rikkumisi kooli kodukorras kehtestatud reeglite vastu.
2) Ei täida ainetundides kokkulepitud käitumis- ja tunnikorra reegleid.
3) Kasutab korduvalt õpetaja loata multimeediavahendeid.
4) On olnud ainetunnist eemaldatud.
5) On esinenud kaasõpilaste kiusamist, vägivalda, kasutab solvavaid väljendeid (k.a õpilaskodu
ja koolibuss)
6) Ei allu õpetajate ega täiskasvanute korraldustele.
7) Satub korduvalt konfliktidesse.
8) Keeldub koostööst.

HOOLSUS
EESKUJULIK
1. Hoiab alati koolitarbed (vihikud, õpikud, kirjatarbed) ning töökoha korras, õppevahendid on kaasas.
2. Hoolitseb oma välimuse eest.
3. Kannab vahetusjalatseid.
4. Peab kinni kokkulepetest.
5. Töötab tunnis kaasa.
6. Õpib võimetekohaselt, põhjusega tegemata õppeülesanded esitab kokkulepitud ajaks.
7. Osaleb võimalusel kooli üritustel.
8. Peab kinni kõikidest õpilaskodu reeglitest ja täidab neid.
9. Hoiab kooli ja õpilaskodu vara ning teavitab kohe tekkinud kahjust.
10. Täidab kooli kodukorda.
11. Kõik hilinemised ja puudumised on põhjendatud.
12. Aineõpetajate ja õpilaskodu tagasiside õpilase hoolsusele on antud õppeperioodil valdavalt
eeskujulik.
13. Kannab pimedal ajal riiete küljes rippuvat helkurit.
14. Riietub vastavalt aastaajale, hoolib oma tervisest (k.a taskurätid, kätepesu, isiklik hügieen).
HEA
1. Hoiab enamasti õppevahendid korras, vahel unustab need tundi kaasa võtta .
2. On enamasti korrektse välimusega.
3. Kannab vahetusjalatseid.
4. Peab kinni kokkulepetest.
5. Töötab tunnis kaasa, kuid vahel tegeleb kõrvaliste asjadega.
6. Kodutööd on enamasti tehtud, tegemata kodutöödest teavitab õpetajat enne tunni algust.
7. Täidab üldiselt kooli kodukorda.
8. Kõik hilinemised ja puudumised on põhjendatud.
9. Hoiab kooli ja õpilaskodu vara.
10. Aineõpetajate ja õpilaskodu tagasiside õpilase hoolsusele on antud õppeperioodil valdavalt hea.

RAHULDAV
1. Õpilane on rikkunud oma õppevahendid, korrastamine toimub õpetaja märkuse peale.
2. Õpilane ei võta oma õppevahendeid tundi kaasa.
3. Jätab kodused ülesanded sageli tegemata.
4. Õpilane ei hoolitse oma välimuse eest.
5. Mõnel korral ei kanna vahetusjalatseid.
6. Eksib sageli kooli kodukorra suhtes.
7. Ei pea sageli kokkulepetest kinni.
8. Õpib alla oma võimete, kuid tulemus on kokkuvõttes rahuldav.
9. Hoolsuse kohta on õpetajad kirjutanud üle 3 märkuse.
10. Suhtub hoolimatult kooli ning õpilaskodu varasse.
11. Kuni 5 hilinemist või puudumist on põhjendamata.
12. Aineõpetajate ja õpilaskodu tagasiside õpilase hoolsusele on antud õppeperioodil valdavalt rahuldav.
MITTERAHULDAV
1. Rikub tahtlikult õppevahendeid ja kooli vara. Õpetaja märkuse peale olukord ei parane.
2. Jätab kodused ülesanded korduvalt täitmata.
3. Ei hoolitse oma välimuse eest ja ei reageeri sellekohastele märkustele.
4. Ei kanna vahetusjalatseid ja ei reageeri sellekohastele märkustele.

5. Ei pea kinni kokkulepetest.
6. Eksib sageli kooli kodukorra suhtes.
7. Õpib alla oma võimete, tulemus on mitterahuldav.
8. Hoolsuse kohta on õpetajad korduvalt kirjutanud märkusi.
9. Üle viie hilinemise või puudumise on põhjendamata.
10. Aineõpetajate ja õpilaskodu tagasiside selle õpilase hoolsusele on antud õppeperioodil valdavalt
mitterahuldav.

