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TALLINNA POLÜTEHNIKUMI ÕPILASTE SISEKORRAEESKIRI
1. Tallinna Polütehnikumi õpilane:
1.1. peab lugu oma koolist ja austab selle traditsioone;
1.2. käitub korrektselt, viisakalt ja väärikalt nii koolis kui ka väljaspool seda;
1.3. austab kooliperet ja kaasõpilasi;
1.4. jälgib üldtunnustatud moraalinorme;
1.5. eksimuse korral tunnistab oma viga ja vabandab;
1.6. ei kasuta ebasündsaid ja solvavaid väljendeid;
1.7. ei tee oma suhtumisega õppetöösse häbi kooli mainele;
1.8. riietub korrektselt ja puhtalt, ei viibi kooli ruumides üleriietes, samuti ei kanna ruumis sees
peakatet;
1.9. vastutab oma isiklike asjade eest ning hoiab need enda lähedal;
1.10. jälgib, et ta ei takistaks teiste liikumist (ei istu põrandal, treppidel ega aknalaudadel);
1.11. on teotahteline, abivalmis ning viisakas kaasõpilaste suhtes, tunneb rõõmu kaasõpilaste
kordaminekutest, kaaslaste toetamisest ja abistamisest;
1.12. täidab alati liikluseeskirju ning teisi üldkehtivaid käitumisnorme;
1.13. väldib vaimset ja füüsilist vägivalda, teab, et see ei leia kunagi õigustust;
1.14. hoiab kooli ja kaasõpilaste vara, hüvitab tekitatud kahju;
1.15. osaleb kooli üritustel ja lööb kaasa nende organiseerimisel;
1.16. hoiab oma kooli au, kohustub vajadusel esindama oma kooli üleriiklikel, ülelinnalistel,
linnaosa või muudel üritustel;
1.17. peab kinni kaasõpilastele ja õpetajatele antud lubadustest, nendega sõlmitud kokkulepetest
ja tähtaegadest;
1.18. tagastab õigeaegselt õppimiseks laenatud raamatud ja õppematerjalid;
1.19. õpib hoolsalt ja järjepidevalt vastavalt oma võimetele teadmisega, et õppimisest oleneb
tema tulevik;
1.20. jälgib igas tunnis tähelepanelikult õpetaja seletusi õpitava kohta ning töötab ise aktiivselt
kaasa;
1.21. ei sega tunnis õpetajat ega kaasõpilasi ning ei tegele kõrvaliste asjadega;
1.22. lepib iseseisvalt kokku õpetajaga, millal puuduliku hinde või kontrolltöös mitteosalemise
puhul järele vastata saab;
1.23. palub õpitavast mittearusaamise korral õpetajat seda veel kord kas tunnis või
konsultatsioonil seletada;
1.24. ei suitseta ega kasuta e-sigaretti kooli ruumides, territooriumil ega avalikes kohtades;
1.25. ei tarbi narkootilisi aineid;
1.26. ei tarbi alkohoolseid jooke kooli ruumides, territooriumil ega avalikes kohtades;
1.27. ei viibi kooli ruumides ega territooriumil joobeseisundis;
1.28. ei võta kooli kaasa gaasipüstolit, gaasitaskuballooni, laserosutajat, e-sigaretti ega muid eluja terviseohtlikke asju;
1.29. lülitab tundide ajaks mobiiltelefoni, MP3 mängija jms välja;
1.30. kasutab sülearvutit tunnis vaid õpetajapoolse loa olemasolul;
1.31. küsib tundides filmimiseks või pildistamiseks loa tunni läbiviijalt enne tunni algust;
1.32. kasutab nii kooli kui ka õpilaskodu vara heaperemehelikult;
1.33. hoiab puhtana kooli üldkasutatavad ruumid;
1.34. kasutab heaperemehelikult tema kasutusse antud tööriistu ja materjale;
1.35. kasutab säästlikult elektrienergiat, kustutades ruumist viimasena lahkudes tule;
1.36. tegutseb hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele
ja õpetaja korraldustele;
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1.37. kasutab sööklat ja kohvikut selleks ettenähtud aegadel ja korras, ei jaluta koolis ringi
kohvikust ostetud toidu ja joogiga;
1.38. ei söö õpperuumides;
1.39. teab, et vahetund on kõigile puhkuseks, sellel ajal ei häirita kaasõpilasi ja õpetajaid;
1.40. teab, et koolipäeva jooksul on lubatud lahkuda koolist vastavate aineõpetajate loal ja
rühmajuhataja teadmisel;
1.41. teab, et puudumine ei vabasta teda õppematerjali omandamisest ega puudutud tunnis antud
õppeülesannete tähtajalisest täitmisest.
2. Tallinna Polütehnikumi õpilasel on kohustus:
2.1. osaleda õppetöös, täites õppekava ja õppeülesandeid;
2.2. täita seaduste, kooli põhimääruse, õpilaste sisekorraeeskirja, õppekorralduseeskirja ja muude
õigusaktidega kehtestatud kohustusi ning kanda vastutust nende rikkumise korral.
3. Tallinna Polütehnikumi õpilasel on õigus:
3.1. kasutada kõiki kooli loodud võimalusi hariduse omandamiseks;
3.2. valida valikmooduleid kooli õppekavas sätestatud korras;
3.3. osaleda õpilasesinduse valimisel ning kandideerida õpilasesindusse;
3.4. kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-,
tehnilisi ja muid vahendeid kooli kehtestatud tingimustel ja korras;
3.5. saada õpilaspilet;
3.6. saada toetusi ja õppelaenu õppetoetuste ja õppelaenu seadusega sätestatud tingimustel ja
korras;
3.7. saada toetust koolilõuna kulude katmiseks käesoleva seadusega sätestatud tingimustel ja
korras;
3.8. sõidukulu hüvitamisele ühistranspordiseaduses sätestatud tingimustel ja korras;
3.9. saada akadeemilist puhkust õppekorralduseeskirjas sätestatud korras tervislikel põhjustel
kuni kaks aastat, aja- või asendusteenistuse täitmiseks kuni üks aasta ning lapse
hooldamiseks kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni;
3.10. saada õppimise toetamiseks tasuta tugiteenuseid;
3.11. pöörduda tervislikel põhjustel õppetöö ajal tervishoiuteenuse osutaja poole;
3.12. kasutada teisi seaduse, kooli põhimääruse ja muude õigusaktidega kehtestatud õigusi.
4. Lisaks on Tallinna Polütehnikumi õpilasel õigus:
4.1. saada kooli juhtkonnalt, rühmajuhatajalt ja aineõpetajatelt informatsiooni koolielu
puudutavate küsimuste kohta;
4.2. kasutada kooli raamatukogu lugemissaali ja kõiki teisi kooli raamatukogu poolt pakutavaid
võimalusi vajaliku õppe- ja teatmematerjali kasutamiseks;
4.3. õppetöös saadud hindega mitterahulolemise korral paluda õpetajalt ja vajadusel kooli
juhtkonnalt selgitust;
4.4. paluda kooli juhtkonnalt tema suhtes rakendatud ebaõiglase karistuse korral selle
ümbervaatamist;
4.5. pöörduda õpetaja ja õpilase vahel tekkinud konflikti puhul küsimuse lahendamiseks kooli
juhtkonna poole;
4.6. pöörduda oma isiklike murede ja probleemidega rühmajuhataja, sotsiaalpedagoogi, õpetajate
või kooli juhtkonna poole nõu ja abi saamiseks, mis jääb üksnes osapoolte teada;
4.7. moodustada teiste õpilaskondadega liite ja organisatsioone õigusaktidega sätestatud alusel ja
korras;
4.8. astuda vastavate rahvusvaheliste organisatsioonide liikmeks või arendada nendega koostööd;
4.9. otsustada ja korraldada iseseisvalt kõiki muid õpilaselu küsimusi, mis kuuluvad seaduse
alusel antud õigusaktide kohaselt õpilaskonna pädevusse.
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5. Tallinna Polütehnikumi õpilase kiitmine ja tunnustamine:
Heade saavutuste eest õppe- ja praktilises töös, huvitegevuses, spordis ja koolielu valdkondades
tunnustatakse õpilasi järgmiselt:
5.1. kiitusega (suulise või kirjalikuga);
5.2. kiituse avaldamine direktori käskkirjaga;
5.3. kooli tänukirjaga;
5.4. kooli suveniiri, meene või kingitusega.
6. Tallinna Polütehnikumi õpilase mõjutamise astmed:
Õpilaste kohustuste mittetäitmisel rakendatakse järgmisi mõjutusvahendeid:
6.1. märkus (suuline või kirjalik);
6.2. vestlemine;
6.3. alaealise õpilase vanemate informeerimine;
6.4. küsimuse arutamine erialaosakondade koosolekul;
6.5. küsimuse arutamine kooli nõukogus;
6.6. noomituse avaldamine direktori käskkirjaga;
6.7. koolist väljaarvamine.
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