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Õpilase käitumise hindamise alused Kohtla Põhikoolis

1. Õpilase käitumise hindamise aluseks on :
 koolis kehtestatud kodukord
 koolis kehtestatud õpilaste ja lastevanemate tunnustamise kord
 koolis kehtestatud õpilaste mõjutamise ja karistamise kord
 HM poolt tehtud ettekirjutused, määrused, seadused ja soovitused
alaealiste kohta kehtivad seadusandlikud aktid vabariigis.
2. Õpilaste käitumist hinnatakse põhiliselt üks kord veerandis.
 Kui õpilasel on üleastumisi hindamise vaheaegadel, siis on klassijuhataja
kohustus hinnata õpilast tihemini (näiteks üks kord nädalas või iga päev).
Seejuures fikseeritakse hinne õpilaspäevikus ja teatatakse sellest ka
lapsevanematele. Ajutist tihendatud järelvalvet on vaja teostada, kui õpilane ei
allu kooli kodukorrale.
3. Õpilase käitumise hindamist korraldab klassijuhataja alljärgnevalt:
 vestleb kõikide aineõpetajatega ja arvestab nende ettepanekuid.
 teeb kokkuvõtte märkustest, hilinemistest ja puudumistest ning arvestab neid
lõpliku hinde panemisel.
 arvestab väljastpoolt kooli laekunud infot oma õpilaste
käitumise kohta.
4. Hindamine
4.1. Käitumine õppetunnis
 hilinemine ja puudumine
 ausus mahakirjutamine, valetamine, võltsimine, julgus tõtt rääkida, salgamine,
enese ülehindamine jne.)
 sõnavara kasutamine, kõnemaneer
kaaslaste abistamine, sallivus, halastus
 kuulamis- ja vaatamisoskus, eneseväljendus
 allumine õpetaja nõudmistele
 häbematu suhtumine õpetajasse, õpetaja solvamine
 korranõuete eiramine, omavoliline rääkimine, kaaslaste ja õpetaja segamine
4.2. Käitumine vahetunnis
 üldkasutatavate ruumide kasutamine ( garderoob, WC, aula,
võimla, koridorid )
 suitsetamine koolis ja kooli ümbruses
 kooli õppetööks mittevajalike esemete kaasatoomine






puhtuse hoidmine klassis ja koolis, vahetusjalanõude kandmine
jooksmine, trügimine, lõhkumine, kaaslaste kiusamine, norimine
ja vägivallatsemine, müra tekitamine, lärmamine, äritsemine, mürgiste ainete
kaasatoomine ja kasutamine
tule- ja elektriohutuse nõuete tahtlik rikkumine ( elektrikilpide, tulekustutite,
pirnide , kontaktide, lülitite jne. sihilik kiskumine ja lõhkumine
inventari tahtlik lõhkumine jne.

4.3. Käitumine võistlustel, üritustel, pidudel, koolis ja väljaspool kooli :
 õigeaegne kohalolek
 suhtlemine kaaslastega, täiskasvanutega
 aktiivne osalemine
 huligaanitsemine, ropendamine, alkoholi tarvitamine, üleoleku näitamine,
norimine, solvamine, viibimine kohtades, kus müüakse alkoholi (baarid,
restoranid jm.).
4.3.1 Suhtluskultuur
 kõnemaneer (üleolev, väljapaistev, halvustav, räuskav)
 halvustava miimika, žestide kasutamine
 emakeele õige kasutus (sõnavara)
 tervitamine
 viisakusavalduste kasutamine eakaaslaste ja vanematega suhtlemisel
 esinemisjulgus, -oskus
 eneseväljendusoskus
 lugupidamine

