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PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPILASTE SISEKORRAEESKIRI 

 

 

1. ÜLDSÄTTED 

1.1. Pärnumaa Kutsehariduskeskuse (edaspidi: kool) õpilaste sisekorraeeskiri määrab ära 

õpilaste käitumisreeglid ja muud tegutsemiskokkulepped koolis. Sisekorraeeskirja kinnitab 

kooli direktor käskkirjaga. 

1.2. Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilane on isik, kes on direktori käskkirjaga kantud kooli 

õpilaste nimekirja.  

1.3. Õpilane peab järgima seaduste, kooli põhimääruse, õppekorralduseeskirja, õpilaste 

sisekorraeeskirja ja muude õigusaktidega kehtestatud kohustusi ning kandma vastutust nende 

rikkumise korral. 

 

2. KÄITUMINE KOOLIS JA VÄLJASPOOL KOOLI 

2.1. Õpilane: 

2.1.1. suhtub õppetöösse kohusetundlikult. Osaleb õppetöös vastavalt õppetöögraafikule ja 

tunniplaanile ning  jõuab tundi hilinemiseta; 

2.1.2 võtab õppetööle kaasa õppetööks vajalikud vahendid ja materjalid, kasutab tunni ajal 

audiovisuaalseid vahendeid ainult õppeotstarbeliselt, töötab tunnis kaasa, ei sega kaasõpilasi 

ega õpetajaid; 

2.1.3. ei puudu koolist põhjuseta ning teavitab rühmajuhatajat õppest puudumise põhjustest 

puudumise esimese päeva jooksul ning esitab rühmajuhatajale õppest eemalolekut tõendavad 

ja/või põhjendavad dokumendid kooli naasmisel; 

2.1.4. hoiab kooli ning valitud eriala mainet; 

2.1.5. austab kaaskodanikke, käitub viisakalt ja vastavalt üldtunnustatud moraalinormidele nii 

koolis kui ka väljaspool kooli; 

2.1.6. hoiab heaperemehelikult kooli ja kaasõpilaste vara ja vahendeid ning tagastab need 

saadud seisukorras või hüvitab tekitatud kahju;  

2.1.7. hoidub tegudest, mis takistavad teistel õpilastel ja kooli töötajatel oma kohustuste 

täitmist;  

2.1.8. hoiab korda ja puhtust oma töökohas ning üldkasutatavates ruumides;  

2.1.9. täidab töötervishoiu- ja tuleohutuseeskirju ning  tegutseb hädaolukorras (tulekahju, 

veeavarii, pommiähvardus jms.) vastavalt eeskirjadele ja kooli töötajate korraldustele; 



2.1.10. riietub korrektselt ja puhtalt, viibib klassiruumides üleriieteta;  

2.1.11. kasutab säästlikult elektrienergiat;   

2.1.12. lülitab tundides mobiiltelefoni hääletule režiimile; 

2.1.13. tagastab õigeaegselt raamatukogust laenutatud raamatud jm materjalid. 

 

2.2. Õpilasel on keelatud: 

2.2.1. tarvitada või omada alkohoolseid jooke, narkootilisi, toksilisi ja psühhotroopseid aineid, 

kaasa võtta relvi; 

2.2.2. suitsetada kooli territooriumil (sh e-sigaretti); 

2.2.3. mängida hasartmänge;  

2.2.4. käituda vägivaldselt mistahes viisil;  

2.2.5. rikkuda töörahu, takistada kaasõpilaste ja õpetajate tööd;  

2.2.6. kasutada ebasündsaid ja solvavaid väljendeid; 

2.2.7. rikkuda avalikku korda mistahes viisil (purjuspäi viibimine koolis või mujal avalikus 

kohas, suitsetamine avalikus kohas, lärmamine, ropendamine, sõimlemine jne); 

2.2.8. esitada kellegi teise kirjalikku või praktilist tööd või nende osi oma nime all. 

 

3.  MUUD KOOLIELU REGULEERIVAD KOKKULEPPED 

3.1. Õpilased ei viibi klassiruumides ilma õpetaja juuresoleku või nõusolekuta. 

3.2. Klassiruumides on söömine keelatud. Joogid võivad kaasas olla suletud anumates. 

Arvutiklassides ja raamatukogus ei ole joogid lubatud. 

3.3. Klassiruumides filmimine, lindistamine ja pildistamine on lubatud ainult sealviibijate 

nõusolekul. Koolihoonetes filmimiseks ja fotografeerimiseks peab olema kooli direktori luba. 

3.4. Õpilastel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli ruume, 

raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kehtestatud tingimustel ja 

korras.  

3.5. Õpilaskodus elamist reguleerib õpilaskodu sisekorraeeskiri. 

3.6. Kooli territooriumil toimub parkimine selleks ettenähtud kohtades. Parkimist piiratakse 

suuremahuliste ürituste korral. Sissesõidul õuealale ja kooli territooriumil kehtib kiiruse 

piirang 20 km/h. Eelisõigus on alati jalakäijatel. Mopeedid ja mootorrattad pargitakse 

mitmekaupa ühele parkimiskohale. Valjuhäälne muusika autos tuleb kooli territooriumile 

jõudes vaigistada. 

3.7. Niidupargi õppehoonete ruumides ja territooriumil on videovalve. 


