
Rakvere Waldorfkooli kodukorra kokkulepped

Üldised:
1. Kool on avalik ruum, kus kehtivad Eesti Vabariigi seadused.
2. Suhtun austusega kõigisse, kellega koolis kokku puutun.
3. Teretan viisakalt kõiki (õpetajaid, kaasõpilasi ja külalisi) ning järgin teisi üldisi
viisakusreegleid.
4. Teen kõik endast oleneva, et koolis valitseks sõbralik õhkkond.
5. Lahkhelid lahendan rahumeelselt, vajadusel pöördun abi saamiseks õpetajate poole.
6. Ma ei häiri oma käitumisega naabreid (naaberklassi, naaberkrundi elanikke,
lasteaialapsi, linnuse alal toimetavaid inimesi ega loomi).
7. Ma ei võta kooli kaasa esemeid, mis ohustavad teiste turvalisust, näiteks terariistu, relvi
(ega relvade sarnaseid mänguasju), rakette, närvigaase jms. Nuge ja teisi teravaid
esemeid kasutame ainult erandkorras tunnitöös kokkuleppel õpetajaga.
8. Kooli tulen jalgrattaga ainult siis, kui mul on kehtiv jalgrattaluba ja kiiver. Alla
10-aastased õpilased  tohivad sõita vaid kõnniteel, jalgratta- või jalgteel ja õuealal.
Tänaval  sõites vajavad alla 10-aastased rattaga liiklejad täiskasvanud saatjat.
9. Elektrilise tõukerattaga sõites kasutan kiivrit, sõidan tõukerattal üksi ning pean kinni
teistest liiklusreeglitest.
10. Kooli territooriumil jalgratast, rulluiske, tõukeratast, rula jt sõiduvahendeid kasutades
kannan alati kiivrit ning vastutan selle eest, et mu tegevus oleks ka kõrvalseisjatele ohutu.
11. Minu kui Rakvere Waldorfkooli õpilase käitumisse nii koolis, kooli ajal kui ka kooli
territooriumil ei kuulu:
(1) Kaasõpilaste kiusamine nii füüsiliselt kui verbaalselt.
(2) Käitumisviisid nagu petmine, väljapressimine, ähvardamine ja varastamine.
(3) Labase, ebaviisaka kõneviisi, vandesõnade ja solvavate hüüdnimede kasutamine.
(4) Suitsetamine, narkootiliste ainete ja alkoholi tarbimine või alkoholi, tubakatoodete,
mokatubaka, e-sigarettide ja selle analoogide omamine.
(5) Võõra vara rikkumine (sodimine, lõhkumine jne) ja loata kasutamine.

Käitumine tunnis:
1. Täidan klassiruumi reegleid:
•  Jõuan tundi õigeaegselt.
•  Mul on alati kaasas tunniks vajalikud õppevahendid.
•  Liikumistundi tulen vahetusriiete ja spordijalatsitega.
• Tunnis olen vaikselt. Kui soovin rääkida, siis annan selleks kokkulepitud viisil märku.
• Käitun nii, et see ei sega teiste õpilaste ega õpetaja tegevust ja tähelepanu.
2. Oma õppimise ja käitumise eest tunnis vastutan mina.
3. Vastutan oma töökoha puhtuse ja korra eest.
4. Täidan alati õigeaegselt õpetaja antud kodused ülesanded.
5. Mobiiltelefon, nutikell, kõrvaklapid ja muud elektroonilised vahendid on kooli
territooriumil koolipäeva jooksul välja lülitatud ning koolikotis. Kindlasti ei ole telefon
hääletu peal ega nähtaval kohal nt püksitaskus. Mobiiltelefoni võib kasutada vaid
kokkuleppel õpetajaga.
6. Õpetajal on õigus tundi segavad esemed koolipäeva lõpuni hoiule võtta.
7. Tunnis ma ei söö ega joo (ega näri nätsu), välja arvatud kokkuleppel õpetajaga.
8. Ruumist lahkudes tuleb aknad sulgeda ja tuli kustutada.



Käitumine vahetunnis
1. Koolimajas ma liigun kõndides.
2. Peale põhitundi suurel vahetunnil on kõik Pika tn maja õpilased õues.  Õuevahetunniks
tuleb vahetada jalanõud.

3. Ka lühematel vahetundidel võib õpilane kokkuleppel õpetajaga olla õues, kui vahetab
jalanõud ning jõuab puhta ja kuivana õigeaegselt koolitundi.
3.Kooli territoorimilt ei tohi põhikooli õpilane lahkuda ilma õpetaja loata.
4. Kõik õpilased peavad pärast õueskäiku tulema koolitundi puhaste ning kuivade riietega.

1.-4.klassi õpilastel on kohustus kasutada vahetusriideid.
5. Vahetunnis arvestan sellega, et minu tegevus ei tohi segada kaasõpilaste tunnitegevust
(vahetunnid on klassiti erineval ajal).
6. Vahetunni tegevused tuleb tunni alguseks lõpetada ja mänguvahendid enda järelt ära
koristada.
7. Tunni alguseks on söömine lõpetatud, nõud pestud, koristatud ja klass tuulutatud.

Käitumine söögisaalis
1. Põhikooli klassid lähevad sööma koos õpetajaga.
2. Enne sööma minekut pesen käed.
3. Söön rahulikult ja vaikselt.
4. Ma ei võta sööklast toitu kaasa.

Klassiruumide ja kooli vara kasutamine
1. Hoian kooli vara, selle rikkumise korral tuleb mul kahju hüvitada või taastada vara algne
olukord.
2. Hoian õppevahendeid heaperemehelikult.
3. Hoian puhtust ja korda kõikjal kooli territooriumil.

Riietus ja välimus
1. Tulen kooli korrektses, puhtas ja koolikeskkonda sobivas riietuses. Liigselt keha
paljastav riietus pole lubatud (nt liiga avar dekoltee, kõhtu paljastav riietus, ebasobivalt
lühike seelik, kleit või püksid jne).
2. Kogu koolipäeva jooksul on kohustus kanda vahetusjalatseid.
3. Siseruumides pole lubatud kanda peakatteid (kapuutsi samuti mitte). Välja arvatud
erandkorras kokkuleppel õpetajaga.
4. Kooli pidulikel üritustel riietun soliidselt ja pidulikult.

Tugi- ja mõjutusmeetmed kodukorra reeglite rikkumisel:
1. Suuline või kirjalik märkus.
2. Õpilase käitumise arutamine vanemaga.
3. Õpilase, klassijuhataja ja aineõpetajate vestlus.
4. Õpilase käitumise arutamine kolleegiumi koosolekul.
5. Kirjalik hoiatus.
6. Ajutine keeld võtta osa õppetööst või selle osadest (näiteks kindlatest tundidest,
väljasõitudest jne) koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad
õpitulemused.
7. Koolituslepingu lõpetamine lapsevanemaga või õpilasega.


