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Järve Gümnaasiumi õpilane...
• ...jõuab kooli vähemalt 15 minutit enne esimese õppetunni algust.
• ...osaleb igas õppetunnis 175 päeva ulatuses ühes õppeaastas.
... annab endast parima iga päev ja püüab kaitsta igaühe õigust õppida, sest ÕPILASED
ON KOOLIS HARIDUST OMANDAMAS JA KELLELGI POLE
ÕIGUST TEISI SELLEST EEMAL HOIDA.
... VÕTAB IGAL KOOLIPÄEVAL OSA KÕIKIDEST TUNDIDEST v.a haiguse

või eelnevalt teadaoleva põhjuse korral, mida aktsepteerib õppenõukogu.
... tuleb õigeaegselt õppetundidesse. Hilinejad SEGAVAD TEISI, KES OMA TÖÖD
ON JUBA ALUSTANUD. Koolis on väga tähtis arendada täpsust, kuna see on
vajalik katulevases töös ja elus.
... kannab kaasas kõiki vajalikke töövahendeid - NENDE PUUDUMINE SEGAB
KAASÕPILASI ja takistab õpilast ennast soovitud tulemusi saavutamast.
... teeb kõik endast oleneva, et tundi oleks võimalik edukalt läbi viia. Selleks ta
lõpetab ja täidab kõik kodused ülesanded. Õpilased töötavad ka väljaspool
koolitundi. ÕPETAJA SAAB ÕPETADA HÄSTI SIIS, KUI ÕPILANE
VALMISTUB TUNNIKS. Õpilane järgib tähelepanelikult õpetaja juhiseid.
... arvestab kooli-ja klassielu reegleid NENDE EIRAMINE SEGAB

KAASÕPILASI VAJALIKU HARIDUSE SAAMISEL.

• ...võtab alati osa klassi- ja kooliüritustest ja aitab neid korraldada.
... KASUTAB OMA ÕIGUST JA KOHUSTUST KAITSTA KAASLAST, et
kindlaks teha ja võimalusel ära hoida kellegi eksimus või väärkäitumine.
... on hoolikas kooli vara suhtes, tagastab kasutamiseks antud materjalid ja varustuse.
KOOL JA SELLE SISUSTUS MAKSAVAD PALJU. Lubamatu kooli vara
rikkumine sunnib kooli kasutama seadusega ettenähtud sanktsioone kahju
heastamiseks.
... viib kõik koolist saadetud teated vanemateni. ÕPETAJATE JA VANEMATE
KOOSTÖÖ ON VÄGA VAJALIK. KOOL JA KODU PEAVAD TEADMA NII
HEAST KUI ka HALVAST. Tagasiside on koostöö eelduseks.
... KANNAB PUHAST JA KORRALIKKU KOOLITÖÖKS SOBIVAT
RIIETUST ning jalatseid. Liigne ekstravagantsus, labasus ning tervisenõuete

eiramine riietumisel on lubamatu.
... kasutab oma aega arukalt, õpib õigesti oma tööd organiseerima. JÄRGIB

TERVISLIKKE ELUVIISE.
...järgib üldtunnustatud KÄITUMIS- JA KÕLBLUSNORME.
...täidab kooli KODUKORRA nõudeid.

...külastab kooli raamatukogu, kasutab arvutikabinetti ja internetiteenust, et otsida lisamaterjali või teostada arvutil töid, MIDA NÕUAB ÕPPEKAVA.
...ON KARSKE SÕNAS JA TEOS. Võõraste asjade omamine, valetamine,
mõnuainete tarvitamine, suitsetamine ja joomine rikub õpilase ja kooli ausat nime.
• ...peab kinni Eesti Vabariigis ja Kohtla-Järve linnas kehteststud seadustest ja
määrustest.
...TÄIDAB OMA KOOLI KODUKORRA nõudeid.

