
 

Laulasmaa Kooli sotsiaalne kokkulepe (Laulasmaa Kooli kodukorra Lisa nr 1) 

 

      1. Laulasmaa Kooli õpilane ja õpetaja, lapsevanem, koolipere liige ja toetaja: 

 

1.1.on sõbralik, hooliv ja abivalmis; 

1.2.on kohusetundlik, töökas ja järjekindel õppe-ja tööülesannete täitmisel; 

1.3.on positiivseks eeskujuks kaaslastele; 

1.4.tunnustab kaaslasi edusammude ja õnnestumiste puhul, julgustab ja innustab ette tulnud raskustest üle 

saama; 

1.5.hoidub igasugusest vägivallast: nagu kiusamine, norimine, kaklemine, kaaslase alandamine, tõrjumine, 

karjumine, ropendamine, õiendamine, sest austab ennast ja kaaslasi; 

1.6.järgib põhimõtet, et kooli ei võeta kaasa ohtlikke (teravad, plahvatusohtlikud, kergesti süttivad jmt) 

esemeid, tervist kahjustavaid aineid; 

1.7 teavitab vägivallajuhtumist koheselt kooli töötajat, tuletab kaasõpilasele ja koolipere liikmetele meelde 

kokkulepitut, abistab füüsiliselt või vaimselt haiget saanut. 

1.8. teeb ettepanekuid õov-le, klassijuhatajale, kooli juhtkonnale, koolis õppimise põnevamaks ja 

arendavamaks muutmisel: uued üritused, ettevõtmised, algatused; 

1.9. on viisakas: tervitab kooliruumides kõiki, suhtleb ja käitub kaasinimesi austavas stiilis, riietub 

korrektselt; 

1.10. osaleb õppetöös vastavalt tunniplaanile ja õppekorraldustele; 

1.11. märkab, kui koolipere liige vajab abi kas õppimises või sõbralikuks toetuseks, aitab teda võimete 

kohaselt; 

1.12. osaleb aktiivselt kooli ühisürituste ettevalmistamises ja tegevustes; 

1.13. esindab oma kooli  erinevatel võistlustel, konkurssidel, olümpiaadidel, esinemistel; 

1.14. hoiab oma kooliruumid ja territooriumi puhtad, kandes alati kooli siseruumides puhtaid mitte määriva 

tallaga tervisesõbralikke vahetusjalanõusid, korjates maha kukkunud prügi üles, heaperemehelikult 

kasutades kooli inventari ja õppevara; 

1.15. tutvub kõigi Laulasmaa Kooli kodukorra punktidega; täpsustab arusaamatut klassijuhatajaga, 

aineõpetajaga, juhtkonnaga; teeb vajadusel ettepanekuid kodukorra täiendamiseks õov-le, juhtkonnale, 

hoolekogule, mis aitavad kaasa õppimistingimuste parandamisele; 

1.16. rakendab kodukorras olevaid õigusi ja kohustusi. 

 

      2. Laulasmaa Kooli õpilane: 

 

2.1. täidab kohusetundlikult kodused õppetööd, võtab kaasa tundideks vajalikud  õppevahendid, 

õpilaspäeviku; 

2.2. on tunnis tähelepanelik, kuulab õpetajat ja kaasõpilasi, mõtleb kaasa ja esitab küsimusi, et õppimine 

oleks lihtne; 

2.3. tegeleb tunnis õppimisega: seega ei sega õppetööd jutuajamisega, telefoni kasutamisega, muude 

kaasõpilasi ja õpetajat häirivate tegevustega, siis on kodus vähem õppida, koolis olemine ei väsita; 

2.4. pöördub julgelt mure või probleemide korral oma klassijuhataja, õpetaja, eripedagoogi, psühholoogi, 

sotsiaalpedagoogi poole; 

2.5. märgates abivajajat, on valmis ise aitama kaasõpilast, aitab kaaslasele täiskasvanult abi leida; 

2.6. küsib õpetajatelt või kaasõpilastelt abi, kui tunnis õpitu jäi arusaamatuks; 

2.7. hoolitseb oma õpitulemuste parandamise eest; 

2.8. teavitab õpetajat koduste ülesannete tegemata jätmise põhjustest enne tunni algust ja lepib õpetajaga 

kokku uue tähtaja; 

2.9. kasutab vahetundi puhkamiseks nii, et ka kogu koolipere saab puhata; 

2.10. käitub õppetöövälistel üritustel (väljasõidud, ekskursioonid) nii, et õpetaja, koolipere, lapsevanem ja 

õpilane ise saavad tema üle uhked olla; 

2.11. kooli inventari purunemisel või rikkumisel teavitab sellest koolitöötajat ja võtab koos vanematega 

vastutuse koolile kahju hüvitamisel. 

 



 

 

3. Laulasmaa Kooli õpetaja: 

 

3.1. õpetab mitmekülgselt, kasutades erinevaid õppemeetodeid, nii et õpilane saab rakendada oma erinevaid 

meeli ja oskusi õppesisu omandamiseks; 

3.2. loob pingevaba (eksimine on õppimise üks osa, oluline on sellest õppida), rahuliku, õppija arengut 

toetava õppekeskkonna;  

3.3. jälgib ja märkab õpilase õppimist, koolis hästi hakkamasaamist (suhted kaasõpilastega, õpilase 

meeleolu, tervislik seisund); 

3.4. teavitab õpilast hindamise korraldusest, selgitades, mis ootused on tulemuse osas; kontrolltöö 

toimumisest 5 päeva ette, järelevastamise ja konsultatsioonide aegadest; 

3.5. selgitab õpilasele temale antud õppetulemuse hinnangut nii, et õpilane saab aru, mida ta peab paremini 

oskama ja mida ta selleks teha saab;. 

3.6. annab õpilastele arengut suunavat tagasisidet, tunnustab ja loob eduelamusi, 

3.7. selgitab rahulikult ja korduvalt õpilastele õppeaine osi, millest ei ole aru saadud täiendavate 

konsultatsioonide raames; 

3.8. kuulab ära õpilase selgitused õpitulemuste halvenemise või kodukorra rikkumise osas, otsib koos 

õpilasega, tugikeskuse spetsialistidega ja vajadusel koos vanemaga lahendeid olukorra parandamiseks; 

3.9. kasutab kooli kodukorras sätestatud õpilase tunnustamise ja mõjutamise võimalusi ning on selles 

järjekindel; 

3.10. järgib põhimõtet: iga probleem saab lahenduse kaalutletult, haaratud osapooli arvestavalt; 
3.11. on aus ja õiglane õpilaste, kolleegide, lapsevanemate suhtes; peab kinni oma lubadustest, selgitab uusi 

ja muutmist vajavaid kokkuleppeid. 

 

      4. Laulasmaa Kooli õpilase vanem: 

 

4.1. tutvub kooli kodukorraga kooli kodulehel ja kinnitab allkirjaga Laulasmaa Kooli sotsiaalse kokkuleppe 

(väljavõte kooli kodukorrast olulisemate koolielu reguleerivate põhimõtete osas) õpilase päevikus; 

4.2. vastutab lapse koolikohustuse täitmise eest ja loob kodus tingimused õppimiseks; 

4.3. teavitab klassijuhatajat (e-kooli/e-kirja/telefoni/õpilaspäeviku kaudu) õpilase koolist puudumisest ja 

selle põhjusest puudumise esimesel õppepäeval. Kui Koolil ei ole õnnestunud õpilase puudumise põhjust 

välja selgitada kahe õppepäeva jooksul, teavitab Kool sellest õpilase elukohajärgset omavalitsust; 

4.4. edastab e-kooli, e-kirja või õpilaspäeviku teel lapse tervislikel põhjustel kehalise kasvatuse tunnist 

vabastamiseks arstitõendi või vanema tõendi; 

4.5. esitab avalduse (blankett kooli kodulehel) kooli direktorile lapse pikemaajalistel perekondlikel 

põhjustel puudumiseks (nt reisil osalemine), võttes vastutuse lapse järeleõppimise eest; 

4.6. tagab lapsele korrektse riietuse, ratta või rula kasutamisel koolis kiivri olemasolu ja teavitab last 

turvavarustuse kasutamise vajalikkusest;. 

4.7. esitab avalduse (blankett kooli kodulehel) lapse õpilaspileti kaotamisel või rikkumisel duplikaadi 

saamiseks Kooli direktorile; 

4.8. hüvitab Kooli vara rikkumise ning lõhkumise puhul õpilase poolt tekitatud kahju Kooli poolt esitatud 

juhtumikirjelduse ja inventari maksumuse (inventeerimisnimestikus vara maksumus) alusel, kaasa arvatud 

rikutud või kaotatud õpilase garderoobikapi lukusüsteemi;  

4.9. parandab, asendab või hüvitab õpiku rikkumisel või kaotamisel õpiku maksumuse Laulasmaa 

Raamatukogule;    

4.10. teavitab klassijuhatajat või väljasõidu läbiviijat lapse tervisest tulenevast erikohtlemise vajadusest. 

4.11. võtab kooliga või lapse õppimisega seotud murede korral ühendust lapse õpetajaga/klassijuhatajaga, 

tugispetsialistide või kooli juhtkonnaga, et koostöös koolipereliikmetega leida lapse arengut toetav 

lahendus. 

 

 


