
PÄRNU VABAKOOLI ÜLDREEGLID 
 

I ÜLDSÄTTED

1. Käesolev  on Pärnu Vabakooli  ﴾edasises Kool)  kokkuleppeline dokument, mis reguleerib 
koolipere (õpilas- ja töötajaskond) liikmete ja Kooli külastajate käitumist koolihoones ja selle 
territooriumil ning kooli üritustel väljaspool seda.

2. Üldreeglid ja selle muudatused kinnitab Kooli juhataja käskkirjaga.
3. Üldreeglite muutmine toimub vastavalt vajadusele kooli juhtkonna, seltsi juhatuse ja 

õpilasesindusega kooskõlastatud ettepanekutel.
4. Juhul, kui koolipere liige ei ole võimeline täitma käesolevaid üldreegleid, siis  on Kooli juhatajal 

õigus arvata ta koolipere liikmete hulgast välja.

II KOOLI ÜLDREEGLID

1. Tervitamisel ja suhtlemisel vaatame teineteisele silma.
2. Meie sõnad ja teod on alati kooskõlas ning kokkulepitud tähtaegadest peame kinni.
3. Jälgime vastavalt naistele ja meestele omaseid viisakusreegleid ja hoiakuid.
4. Kellegi tegevus ei tohi kaasinimesele haiget teha ﴾vaimselt ega füüsiliselt).
5. Õigeaegselt oleme kohal õppetundides ja üritustel.
6. Puudumisest koolipäeval teavitab enne selle algust lapsevanem klassijuhatajat.
7. Õppetunnis toimub sihipärane tegevus vastavalt õpetaja juhendamisele ja kehtestatud töökorrale.
8. Õppetunnis on lubatud vajadusel vee joomine, sobimatud on söömine ja närimiskummi mälumine.
9. Koolipäeva jooksul ei tohi lahkuda Koolist õpetajaga kooskõlastamata.
10. Kooli vara kahjustajal tuleb see taastada kokkulepitud ajaks või hüvitada selleks tehtud kulud.
11. Mobiilide ja isiklike audio/visuaalsete vahendite kasutamine tunnis on õpetaja eriloata keelatud.
12. Kooliperre mittekuuluval isikul on õigus viibida  koolis koos töötajaskonna liikmega. 
 (lapsevanemal on lubatud koos oma lapsega ja seltsi liikmeil iseseisvalt)
13. Heli-, pildisalvestused Koolis kooskõlastatakse kooliperega  ja toimuvad juhtkonna nõusolekul.
14. Kooli territooriumil võib sõidukeid parkida ettenähtult Pärnu Vabakooli Seltsi juhatuse loaga.
15. Koolis on keelatud omada ja tarvitada lõhke-  ilutulestikumaterjale ning relvi.
16. Koolis on keelatud tubakatoodete tarvitamine ja lahtise tule kasutamine ning müra tekitamine.
17. Koolil on õigus turvalisuse kaalutlustel  rakendada eelneval teavitusel elektroonilist valvet.
18. Elusid või tervist ohtu seadvast hädaolukorrast teavitatakse kõiki hoones viibijaid esmalt 

häiresignalisatsiooni sisselülitamisega ja samaaegse teavitamisega numbril 112.

III LÕPPSÄTTED

1. Olukorrad, mis ei ole käesolevas sätestatud, lahendatakse Kooli õppenõukogus või menetletakse 
seadusest tulenevalt  väljaspool kooli.

2. Üldreeglid on teavitusena Kooli kodulehel ja stendidel, sh klassis.
3. Küsimustega üldreeglite kohta pöördub õpilane esmajärjekorras klassijuhataja poole.
4. Kooli üldreeglid on Pärnu Vabakooli kodukorra osa.

Allkirjad:
                      Pärnu Vabakooli         seltsi juhatuse esimees                     õpilasesinduse president                       juhataja


