Kinnitatud Viljandi Vaba Waldorfkooli Ühingu õpetajate kolleegiumi otsusega 9.märts 2017.
VVW kodukorra muudatused kiidab heaks õpetajate kolleegium.
Kodukord on avalikustatud kooli kodulehel. Viljandi Vaba Waldorfkooli kodukord kehtib kõigile Viljandi
Vaba Waldorfkooli õpilastele.

Koolipäeva korraldus














Kooli saabume vähemalt 5 minutit enne tundide algust, ettevalmistunult ning vajalike
õppevahenditega
Õppetööd segavad asjad jätame koju
Koolimajja siseneme ja väljume peauksest
Tervitame üksteist ja õpetajaid, samuti külalisi, keda päeva jooksul koolimajas/kooliõuel kohtame
Saabudes lülitame oma mobiiltelefoni välja ja anname selle kantseleisse või õpetajate tuppa hoiule,
lapsevanem saab vajadusel õpilasele teate edasi öelda, helistades kooli telefonidel 433 4537 või 5553
7289
Tunni algusest annab teada gong ja seejärel läheme klassiruumi
Tundi alustab ja lõpetab õpetaja
Hilinedes vabandame ja põhjendame hilinemist
Pärast põhitundi joome oma klassis teed ja sööme kerge eine kodust kaasavõetud söögipoolisega
Lõunalauda läheme koos õpetajaga, alustame söömist koos teistega ja sööme vaikselt
Vahetundidel oleme soovituslikult õues

Osalemine õppetöös ja päevaplaan








Osaleme õppetöös mahus vastavalt tunniplaanile, mis asub kooli kodulehel:
http://www.waldorf.vil.ee/kool/tunniplaan
Õpilase puudumisest teavitab lapsevanem õpetajat/kooli võimalikult aegsasti, hiljemalt koolipäeva
hommikul
Töötame tunnis asjakohaselt, teisi segamata
Kodused ülesanded märgime õpilaspäevikusse, kui see on kasutusele võetud
Koolipäeva kestel lahkume kooli territooriumilt vaid kokkuleppel õpetajaga

Hoolsus ja tervis







Oleme hoolivad, tähelepanelikud ja viisakad nii koolis kui väljaspool kooli
Hoiame enda ja teiste tervist, hoidudes füüsilisest ja vaimsest vägivallast
Hoiame enda ja teiste vara; leitud esemed viime õpetajate tuppa
Järgime tervislikke toitumistavasid
Järgime ohutusreegleid nii õppe- kui vahetunni ajal (sh jalgrataste/suuskade hoid ja kasutamine);
Õpetajate toas, kooli keldris, jt tööruumides viibime vaid õpetajate nõusolekul

Riietus






Koolis kanname korrektset ja puhast riietust. Sobilikud ei ole dressid, litritega, reklaamidega riided.
Kasutame vahetusjalanõusid
Peakatted ja välisriided jätame koolipäevaks garderoobi
Liikumistundides kasutame spordiriideid ja –jalatseid
Kooli tähtpäevadel ja kuupidudel kanname pidulikku riietust
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Õpilase toetamine ja mõjutamine
Õppimisraskuste korral toetab kool õpilast järgmiste sammudega

Tugiõpetaja kaasamine lapse vaatlusesse

Klassiõpetaja arenguvestlus lapse ja tema vanematega

Tugiõpetaja individuaalne töö õpilasega peale koolipäeva
Käitumisraskuste korral mõjutab kool õpilast järgmiste sammudega:

Klassiõpetaja arenguvestlus lapse ja tema vanematega

Õpetajate kolleegiumi ja vanema kohtumine

Õpilase eraldamine teatud tundidest tööks tugiõpetajaga

Õpilase ajutine jätmine koduõppele

Õpilase eemale jätmine klassi väljasõitudest jt tundide välistest sündmustest
Turvalisuse tagamine koolis
Kooli personal seisab hea õpilase ja õpetaja koolis viibimise ajal tema vaimse ja füüsilise turvalisuse ning
tervise eest.
Selleks toimitakse alljärgnevalt:

Õpetajate kolleegium korraldab korrapidamise vahetundides.

Õpilase probleemi esmane lahendaja on tema klassiõpetaja või aineõpetaja.

Sobimatu teo korral küsitakse õpilaselt suuline või kirjalik selgitus. Esmased mõjutusmeetmed
otsustab õpilasega tegelenud klassiõpetaja või aineõpetaja.

Kooli juhataja või õpetajate kolleegium otsustab õpilase teoga seoses edasised meetmed või
pöördumise kooliväliste tugisüsteemide poole.
Õnnetuse korral:

Õnnetusjuhtumist teatab õpilane koheselt lähedalolevat kooli töötajat, vajadusel kutsub abi.

Õppetöö käigus toimunud õnnetusjuhtumist teatab õpetaja kohe kooli juhatajale või tema

kohusetäitjale.

Ohuolukorrast ja õnnetusjuhtumist teavitatakse koheselt ka klassiõpetaja või aineõpetajat ning
koolijuhatajat, kes otsustab edasised sammud turvalise olukorra taastamiseks ja kannatanu
abistamiseks.
Hädaolukorras, kus on oht kõigile majas viibivatele inimestele:

Hädaolukorrast teavitab seda esimesena märganud kooli töötaja kooli juhatajat.

Hädaolukorral, mis eeldab koolimajast kiiret lahkumist, kontrollivad kooli töötajad operatiivselt
kõiki ruume ja teavitatakse evakuatsioonist kõiki ruumides viibivaid inimesi.

Koolimajast lahkumine toimub lähima väljapääsu kaudu tunnis oleva õpetaja juhtimisel. Igas
olukorras tuleb säilitada rahu ja vältida paanika tekkimist.

Õpilaste esmane kogunemiskoht on kooli hoovis. Koolimajja tagasipöördumise või koolipäeva
lõppenuks kuulutamise otsustab kooli juhataja või tema kohusetäitja.

Toredaid koolipäevi!
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