
Hea õpilase meelespea 

 

1.    Hea õpilane jõuab kooli vähemalt 15 minutit enne esimese tunni algust. 

2.    TPL-i  õpilane on kohustatud osalema igas õppetunnis 175 päeva ulatuses ühes 

õppeaastas. 

3.    TPL-i õpilase prioriteediks on õppetöö. 

4.    Õppetööga seotud probleemidest teavitatakse klassivanemaid, klassijuhatajat või 

direktsiooni ning need lahendatakse koolisiseselt. 

5.    Hea õpilane täidab järgmiseks tunniks kõik õpetaja antud suulised ja kirjalikud ülesanded 

ning on kohustatud vastama tunnis igale õppeainet puudutavale küsimusele ja sooritama 

ettenähtud ajal kontrolltöö, tunnikontrolli või testi. Õpilane on kohustatud sooritama katsed 

või testid, mille on määranud kooli direktsioon, kohalik omavalitsus või EV 

haridusministeerium. Ta on kohustatud IX klassi lõpus sooritama põhikooli lõpueksamid ja 

kooli poolt fikseeritud eksamid või arvestused. 

6.    Hea õpilane võtab tunnist osa aktiivselt: mõtleb kaasa ja küsib vajadusel õpetajalt 

selgitusi. 

7.    Hea õpilane osaleb igas kehalise kasvatuse tunnis. Kui arst on õpilase ajutiselt kehalisest 

kasvatusest vabastanud, jälgib ta tunnis toimuvat, osaledes sel moel pedagoogilises protsessis. 

8.    Õpilane teavitab pidevalt oma vanemaid õpitulemustest. 

9.    Õpilane hoiab kooli mööblit ja õppevahendeid, hoolitseb oma klassiruumi ning muude 

kooliruumide puhtuse eest. 

10.    Hea õpilane käitub alati väärikalt, suhtub lugupidamisega nii kaasõpilastesse, 

õpetajatesse, direktsiooni kui ka teistesse koolitöötajatesse ja üldse inimestesse. 

11.    Hea õpilane kannab 1. ja 4. veerandil koolimütsi. 

12.    I–V klassi õpilane kannab  igal õppetööpäeval TPL-i algklasside koolivormi. Pidulike 

sündmuste puhul vahetatakse vormirõiva särgikrae piduliku krae vastu. VI–XII klassi 

õpilane riietub tööpäevadel klassikaliselt elegantselt. Kooli pidulikel sündmustel (aktus, 

veerandi lõppemise päev, kontserdi- või teatrikülastus vm) on TPL-i õpilased riietatud eriti 

pidulikult: noormeestel on seljas pintsak, triiksärk ja lips; neidudel riietus, mis on kooskõlas 

noormeeste klassikalise välimusega. TPL-i õpilane pöördub kas õpetaja, lapsevanema või 

vanemate klasside õpilaste poole, et dešifreerida mõiste „klassikaliselt elegantne”. Meie 

koolis ei kanta teksaseid. Meie kooli riietus ei ole ka T-särk. 



13.    Vahetusjalanõud on kohustuslikud, need on mugavad ning lasevad jalgadel puhata 

(poistel näiteks sandaalid). Vahetusjalatsid ei tohi jätta kooli põrandale musti jutte. 

14.    Õpilane kannab hoolt oma hügieeni eest. 

15.    Hea õpilane võtab alati osa klassi- ja kooliüritustest ning aitab neid korraldada. 

16.    Hea õpilane hoiab end kursis maailmas toimuvaga, on innukas kultuurihuviline – ta 

tunneb kõiki kooli seintel olevaid reprosid. 

17.    Terves kehas terve vaim – hea õpilane teeb kooli kõrvalt ka sporti, sest see hõlbustab 

teadmiste omandamist. 

18.    Hea õpilane kasutab tualettruumi koolis ja väljaspool kooli nagu kodus. 

19.    Hea õpilane tunneb lauakombeid ning järgib neid ka koolisööklas ja puhvetis. 

20.    Aktused on osa kooliprotsessist ja õpilane võtab neist alati osa. TPL-i õpilane võtab osa 

ka kooli ühistest teatri- ja süvamuusikakontsertidest. 

21.    Hea õpilane on truu oma koolile. Kooli esindamine spordivõistlustel, aineolümpiaadidel 

ja mujal on TPL-i õpilase privileeg.                                                                                                                     

22. Hea õpilane ei tarvita tubakatooteid (sh ei suitseta e-sigaretti), alkoholi ega narkootilisi 

aineid.                                                                                                                                        

23. Hea õpilane ei kasuta tunni ajal kõrvalisi esemeid ja elektroonilisi seadmeid, välja arvatud 

juhul, kui pole teisiti kokku lepitud või saadud õpetajalt luba nende kasutamiseks.                                       

24.    Hea õpilane peab kinni Eesti Vabariigis ja Tallinna linnas kehtestatud seadustest ja 

määrustest. 

 

 


