Lisa 2
Tallinna Kivimäe Põhikooli õpilaste tugi-ja mõjutusmeetmete rakendamise kord

Üldsätted
1. Käesolev kord sätestab Kivimäe põhikooli kodukorda mittetäitvatele
õpilastele kohaldatavad koolikorralduslikud mõjutusvahendid.
2. Kivimäe põhikooli õpilaste mõjutamise kord on kooskõlas põhikooli ja
gümnaasiumiseadusega ja alaealiste mõjutusvahendite seadusega.
Eesmärgid
1. Õpilaste õigusrikkumiste ennetamine.
2. Kodu ja kooli vahelise koostöö parendamine.
3. Õpilase isiksuse, koduse olukorra ja varem kohaldatud. mõjutusvahendite
tulemuslikkuse arvestamine.
4. Konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga saavutada kokkulepe
edasiseks tegevuseks.

I Käitumisprobleemidega õpilased
1. Suuline laitus.
2. Klassijuhataja vestlus “probleemse” õpilasega.
3. Klassijuhataja vestlus õpilase ja lapsevanemaga.
4. Klassijuhataja vestlus õpilase ja lapsevanemaga
direktsiooni liikme
juuresolekul. Punkte 2 - 4 kajastab kuupäevaliselt e-kooli klassipäevik.
5. Direktori käskkirjaga avaldatud noomitus. Käskkirja tagastab õpilane vanema
poolt allkirjastatuna. Enne kirjaliku noomituse saamist toimub direktori
vestlus õpilasega klassijuhataja juuresolekul.
6. Direktori käskkirjaga avaldatud vali noomitus, mille kohta kantakse
vastavasisuline märkus tunnistusele.
7. Käitumisraskustega õpilaste ja vanemate kutsumine direktsiooni koosolekule.
8. Käitumisraskustega õpilaste ja vanemate kutsumine õppenõukogu või
hoolekogu koosolekule
9. Käitumishinde alandamine mitterahuldavaks.
10. Õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja
saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused. Kool tagab pedagoogilise
juhendamise.
11. Ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest
ja väljasõitudest (otsustab aineõpetaja/klassijuhataja). Vanemaid teavitatakse
kirjalikult.
12. Ajutine õppes viibimise keeld. Kui õpilane on ajutiselt (poolaastas kuni 10
päeva) koolist kõrvaldatud, siis on tal kohustus saavutada selle aja lõpuks
nõutavad õpitulemused individuaalse õppimise teel. Õpilasele koostatakse
individuaalne õppekava, et tagada nõutavate õpitulemuste saavutamine.
Otsuse koolist kõrvaldamise kohta teeb kooli õppenõukogu. Vanemaid
teavitatakse kirjalikult. Vanem tagab järelevalve.
13. Õppenõukogu otsusel õpilase alaealiste komisjoni suunamine.

II Põhjuseta puudumine ja hilinemine
1. Üks kuni neli tundi põhjuseta puudumist – suuline hoiatus õpilasele,
teatamine vanematele.
2. Viis kuni neliteist tundi põhjuseta puudumist – suuline hoiatus õpilasele,
teade e-kooli kaudu lapsevanemale.
3. Viieteistkümne põhjuseta puudutud tunni korral määratakse õpilasele
direktori
käskkirjaline noomitus, mis saadetakse lapsevanemale. Enne
kirjaliku noomituse saamist toimub direktori individuaalvestlus õpilasega.
4. Ilma arvestatava põhjuseta tundi hilinemine:
– üksikjuhtumid- suuline hoiatus, teade e-kooli kaudu
lapsevanemale,
– korduv hilinemine ja hilinemine rohkem, kui 5 minkohaldatakse ptk II punktides 1-3 nimetatud meetmeid.
III Korra rakendumine ja muutmine
1. Tallinna Kivimäe Põhikooli õpilaste tugi-ja mõjutusmeetmete rakendamise
kord on läbi arutatud ja heaks kiidetud Kivimäe Põhikooli õppenõukogu
koosolekul ( koosoleku protokoll nr 4, 17.03.11).
2. Õpilaste tugi-ja mõjutusmeetmete rakendamise kord on kooli kodukorra lisa 2.
3. Käesolevas korras tehakse muudatusi Eesti Vabariigi Valitsuse ja Tallinna
Linnavolikogu seadusandlusest ning kooli vajadustest lähtuvalt .

