
Laulasmaa Kooli kodukorra Lisa nr 3 

 

RAKENDATAVAD TUGI-JA MÕJUTUSMEETMED LAULASMAA KOOLIS 

1. ÕPPIMINE 

1.1 Suuline märkus/tunnustus aineõpetaja poolt. 

1.2 Aineõpetaja vestlus õpilasega probleemi lahendamiseks ja/või märkuse/tunnustuse 

kandmine õpilaspäevikusse ja/või e-kooli, vajadusel kirjaliku selgituse võtmine õpilaselt 

(formular juhtumikirjeldus), aineõpetaja märgib vastavasisulise info e-kooli ja teavitab 

klassijuhatajat. 

1.3 Õpilase, aineõpetaja ja klassijuhataja vestlus probleemi lahendamiseks; klassijuhataja 

teavitab probleemist lapsevanemat. 

1.4 Klassijuhataja suunab õpilase tugikeskusesse (formular tugisüsteemi kaasamiseks 

probleemi lahendamisel); klassijuhataja teavitab lapsevanemat. 

1.5 Arenguvestlus õpilase, lapsevanema, klassijuhataja ja tugispetsialisti(de)ga, vajadusel 

kaasatakse aineõpetaja(d) ja/või õppealajuhataja/direktor (formular arenguvestluse protokoll); 

klassijuhataja teavitab lapsevanemat. 

1.6 Kokkuleppel aineõpetajaga osaleb õpilane regulaarselt konsultatsioonitundides. 

1.7 Klassijuhataja esildise alusel (formular õpilase vaatluse kaart) koostöös lapsevanemaga 

õppenõukogu otsusel tugispetsialisti(de) tundidesse määramine. 

1.8 Aineõpetaja koostatud tugiõppe plaani alusel rakendatakse õpilasele trimestri 

mitterahuldava(te) õpitulemus(t)e korvamiseks kohustuslik tugiõppes osalemine pärast 

õppetundide lõppu järgneval trimestril; klassijuhataja teavitab lapsevanemat. 

1.9 Õpilase ettevalmistamine olümpiaadiks, võistluseks, konkursiks, koolisiseseks 

õppekavaväliseks tegevuseks vms aineõpetaja/klassijuhataja/tugispetsialisti poolt; õpilasel on 

võimalus olümpiaadile eelneval päeval saada koolist vaba päev; klassijuhataja teavitab 

lapsevanemat. 

1.10 Kui eelnevad tugi-ja mõjutusmeetmed ei ole tulemusi andnud, rakendatakse lähtuvalt 

õpilasest järgmisi meetmeid: individuaalne õppekava, koduõpe. 

1.11 Õpilasega tema käitumise ja õpitulemuste arutamine kooli õppenõukogus, kuhu on 

kaasatud ka lapsevanem(ad). 

1.12 Klassijuhataja/aineõpetaja(te) ettepanekul ja kokkuleppel lapsevanemaga õpilasele 

ajutise kooli õppetundides osalemise keelu rakendamine koos kohustusega saavutada 

kokkulepitud perioodi lõpuks (kuni 10 tööpäeva ulatuses poolaasta jooksul) õpilasele 

koostatud individuaalses õppekavas nõutavad õpitulemused. 



1.13 Kui kooli poolt rakendatavad tugi-ja mõjutusmeetmed ei ole andnud soovitud tulemusi 

või neid ei ole võimalik rakendada koolist mitteolenevatel põhjustel, pöördub kooli juhtkond 

järgmiste meetmete rakendamiseks Keila valla haridus-või lastekaitsespetsialisti, alaealiste 

komisjoni, noorsoopolitsei või maakonna nõustamiskomisjoni poole; klassijuhataja teavitab 

lapsevanemat 

2. KÄITUMINE TUNNIS 

2.1 Suuline märkus/tunnustus aineõpetaja poolt. 

2.2 Aineõpetaja vestlus õpilasega probleemi lahendamiseks ja/või märkuse/tunnustuse 

kandmine õpilaspäevikusse ja/või e-kooli, vajadusel kirjaliku selgituse võtmine õpilaselt 

(formular juhtumikirjeldus), aineõpetaja märgib vastavasisulise info e-kooli ja teavitab 

klassijuhatajat. 

2.3 Õpilase, aineõpetaja ja klassijuhataja vestlus probleemi lahendamiseks; klassijuhataja 

teavitab probleemist lapsevanemat. 

2.4 Klassijuhataja suunab õpilase tugikeskusesse (formular tugisüsteemi kaasamiseks 

probleemi lahendamisel); klassijuhataja teavitab lapsevanemat. 

2.5 Aineõpetaja eemaldab õpilase tunnist koos kohustusega viibida määratud kohas 

(tugikeskus või õppealajuhataja kabinet) ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused 

(formular tunnist eemaldamine); aineõpetaja märgib vastavasisulise info e-kooli ja teavitab 

klassijuhatajat. 

2.6 Klassijuhataja ettepanekul õpilase kutsumine õpetajate nõukogu ette aru andmaks oma 

käitumisest; klassijuhataja teavitab lapsevanemat. 

2.7 Aineõpetaja(te)/klassijuhataja ettepanekul avab klassijuhataja õpilasele käitumiskaardi 

(formular käitumiskaart) kokkulepitud perioodiks ja teavitab lapsevanemat. 

2.8 Käitumiskaardi analüüsile põhinev vestlus õpilase, klassijuhataja ja lapsevanema(te) 

vahel, vajadusel kaasatakse tugispetsialist(id) ja aineõpetaja(d) (formular käitumiskaardi 

analüüs). 

2.9 Klassijuhataja ettepanekul ümarlauavestluse korraldamine, kuhu on kaasatud õpilane, 

lapsevanem(ad), klassijuhataja, õppealajuhataja ja/või direktor ning vajadusel aineõpetaja(d) 

ja/või tugispetsialist(id). 

2.10 Klassijuhataja ettepanekul õpilasele kooli jaoks kasuliku tegevuse rakendamine 

kokkuleppel lapsevanema(te)ga kooli töötaja juhendamisel. 

2.11 Klassijuhataja rakendab õpilasele ajutise keelu võtta osa õppekavavälisest tegevusest 

koolis (üritused, väljasõidud jt); klassijuhataja teavitab lapsevanemat. 

2.12 Klassijuhataja ettepanekul õpilasele määrata direktori käskkirjaga noomitus pideva kooli 

kodukorra rikkumise, põhjuseta puudumiste eest/ klassijuhataja ettepanekul trimestri lõpus 

õpilase käitumishinde alandamine mitterahuldavaks pideva kooli kodukorra rikkumise, 



põhjuseta puudumiste eest (rohkem kui 10; kui õpilasel on trimestris 1-2 põhjuseta 

puudumist, ei saa käitumishinne olla eeskujulik, kui õpilasel on trimestris 3-10 põhjuseta 

puudumist, ei saa käitumishinne olla hea ; 3 põhjuseta hilinemist=1 põhjuseta puudumine); 

klassijuhataja teavitab lapsevanemat. 

2.13 Trimestri lõpus õpilase käitumishinde alandamine mitterahuldavaks, kui on olnud 

tegemist üldtunnustatud käitumis-ja kõlblusnormide ning kooli kodukorra jämeda 

rikkumisega (vargus, peksmine, kooli/kaaslase vara tahtlik rikkumine, keelatud ainete 

tarvitamine/omamine jms); klassijuhataja teavitab lapsevanemat. 

2.14 Klassijuhataja/aineõpetaja ettepanekul õpilase käitumise ja/või õpitulemuste arutamine ja 

vajalike otsuste vastu võtmine õpilase mõjutamiseks kooli õppenõukogus, vajadusel 

kaasatakse õpilane ja lapsevanem(ad); klassijuhataja teavitab lapsevanemat. 

2.15 Klassijuhataja/aineõpetaja(te) ettepanekul ja kokkuleppel lapsevanemaga õpilasele 

ajutise kooli õppetundides osalemise keelu rakendamine koos kohustusega saavutada 

kokkulepitud perioodi lõpuks (kuni 10 tööpäeva ulatuses poolaasta jooksul) õpilasele 

koostatud individuaalses õppekavas nõutavad õpitulemused. 

2.16 Kui kooli poolt rakendatavad tugi-ja mõjutusmeetmed ei ole andnud soovitud tulemusi 

või neid ei ole võimalik rakendada koolist mitteolenevatel põhjustel, pöördub kooli juhtkond 

järgmiste meetmete rakendamiseks Keila valla haridus-või lastekaitsespetsialisti, alaealiste 

komisjoni, noorsoopolitsei või maakonna nõustamiskomisjoni poole; klassijuhataja teavitab 

lapsevanemat. 

Kõik täidetud formularid kogutakse tugikeskusesse. 

 

3. KÄITUMINE VAHETUNNIS 

3.1 Suuline märkus korrapidaja õpetaja (aineõpetaja, klassijuhataja, tugispetsialist, kes 

vahetunnis korda peab)  poolt. 

3.2 Suuline märkus korrapidaja õpetaja poolt ja vastavasisulise märkuse kandmine e-kooli. 

3.3 Korrapidaja õpetaja võtab õpilaselt kirjaliku selgituse (formular kooli kodukorra 

rikkumise jälgimine) ja vastavasisulise märkuse kandmine e-kooli; täidetud formular 

edastatakse vastava õpilase klassijuhatajale. 

3.4 Klassijuhataja vestlus õpilasega ja lapsevanema teavitamine. 

3.5 Õppealajuhataja/direktori vestlus õpilasega; klassijuhataja teavitab lapsevanemat 

3.6 Klassijuhataja vestlus õpilase ja lapsevanema(te)ga. 

3.7 Klassijuhataja ettepanekul ümarlauavestlus, kuhu on kaasatud õpilane, lapsevanem(ad), 

klassijuhataja, õppealajuhataja ja/või direktor ning vajadusel tugispetsialist(id). 



3.8 Klassijuhataja ettepanekul õpilasele määrata direktori käskkirjaga noomitus pideva kooli 

kodukorra rikkumise eest/ klassijuhataja ettepanekul trimestri lõpus õpilase käitumishinde 

alandamine ühe hinde võrra pideva kooli kodukorra rikkumise eest; klassijuhataja teavitab 

lapsevanemat. 

3.9 Trimestri lõpus õpilase käitumishinde alandamine mitterahuldavaks , kui on olnud 

tegemist üldtunnustatud käitumis-ja kõlblusnormide ning kooli kodukorra jämeda 

rikkumisega (vargus, peksmine, kooli/kaaslase vara tahtlik rikkumine, keelatud ainete 

tarvitamine/omamine jms); klassijuhataja teavitab lapsevanemat. 

3.10 Klassijuhataja ettepanekul õpilase käitumise ja vajalike otsuste vastu võtmine õpilase 

mõjutamiseks kooli õppenõukogus; klassijuhataja teavitab lapsevanemat. 

3.11 Kui kooli poolt rakendatavad tugi-ja mõjutusmeetmed ei ole andnud soovitud tulemusi 

või neid ei ole võimalik rakendada koolist mitteolenevatel põhjustel, pöördub kooli juhtkond 

järgmiste meetmete rakendamiseks Keila valla haridus-või lastekaitsespetsialisti, alaealiste 

komisjoni, noorsoopolitsei või maakonna nõustamiskomisjoni poole; klassijuhataja teavitab 

lapsevanemat. 

 

 

 

 


