Nõo Reaalgümnaasiumi „Puudumiste põhjendamise ja arvestamise kord
ning meetmed puudumiste vähendamiseks“
(1)

Puudumiste põhjendamine ja arvestamine
1) Õpilane esitab puudumise põhjenduse kohe pärast kooli saabumist (erisuse lepib
klassijuhatajaga kokku kohe pärast kooli saabumist).
2) Tõendi hilisemat esitamist ei pea klassijuhataja arvestama (v.a. eelnev kokkulepe)
ning vastavad tunnid loetakse põhjuseta puudutud tundideks.
3) Üks tõend saab põhjendada ainult ühte katkematut puudumisperioodi.
4) Lapsevanema poolt esitatud tõend peab eristama haigust ja koduseid põhjusi.
5) Puudumisest informeerib õpilane/lapsevanem klassijuhatajat üldjuhul ette ning
klassijuhataja nõudmisel esitab pärast puudumist ka tõendi.
6) Pikemaajalise (neli või enam päeva) puudumise korral (v.a. haigus) esitab õpilane
vähemalt 10 päeva enne puudumist juhtkonnale vastava taotluse, millel on iga
aineõpetaja saanud võimaluse oma arvamust avaldada (allkiri). Nõue kehtib ka siis,
kui õpilane esindab kooli või maakonda või riiki või kui ta on puudumiseks saanud
direktsiooni loa mingi organisatsiooni taotluse alusel.
7) Kooli juhtkonnal on õigus puudumise taotlust mitte rahuldada, kui tingimused ei ole
täidetud. Õpilase/lapsevanema poolt tehtud kulusid kool ei hüvita.
8) Kui õpilane taotluse mitterahuldamises hoolimata koolist puudub, arvatakse ta
õppenõukogu otsusel kooli nimekirjast välja.
9) Kooli tulnud, kuid siis koolitundidest lahkuv õpilane teavitab sellest klassijuhatajat
(erandkorras aineõpetajat) ja fikseerib lahkumise valvelauas.
10) Haigestunud ühiselamuelanik viibib oma toas ( v.a. vältimatu vajadus ) ning järgib
tervise taastumiseks vajalikku režiimi või sõidab koju.
11) Esimesse tundi mitte läinud ja ühiselamusse jäänud õpilase puudumise põhjendab
kasvataja, hilisema ühiselamusse tulemise korral klassijuhataja.
12) Koju sõitnud õpilase puudumist põhjendab lapsevanem või klassijuhataja.
13) Nädala sees puudunud ja sellel ajal ühiselamus viibinud õpilase puudumist saab
tõendada ainult klassijuhataja või kasvataja (lapsevanema tõendit ei arvestata!).
14) Puudumise põhjendamise sissekande e-päevikusse või otsuse põhjuseta puudumise
osas teeb klassijuhataja, arvestades õpilase selgitusi ning lapsevanema (hooldaja) ja
kasvataja põhjendusi.
15) Haigestumisest informeerib lapsevanemaid õpilane ise.
16) 5 hilinemist (mis tahes tundi) võrdsustatakse ühe põhjuseta puudumisega.
17) Kui õpilane on mõjuva põhjuseta hilinenud tundi enam kui 15 minutit, siis võib
õpetaja märkida ta puudujaks.
18) Üldjuhul töötasu saamise eesmärgil õppetundidest või kohustuslikust õppetööd
toetavast tegevusest puudumist ei lubata.
19) Projekti VeniVidiVici raames võib õpilane puududa ülimalt kaks korda kolme aasta
jooksul.
20) Kui õpilane puudus ette teatamata kooli poolt korraldatud õppekäigult, loengult või
muult tundide ajal toimunud ürituselt, märgitakse õpilane sellel päeval (tunnil)
põhjuseta puudujaks.
21) Kui maakondlik või vabariiklikul aineolümpiaad toimub nädalavahetusel, siis võib
õpilane puududa ühel tema poolt valitud päeval ka pärast konkurssi. Juhtkonna loal
võib vabariiklikul olümpiaadil osalev õpilane enne olümpiaadi puududa koolist
ettevalmistumise eesmärgil.
22) Eelmises punktis märgitud puudumise õiguse saamiseks peab õpilase edasijõudmine
õppetöös olema rahuldav ning tema üldine puudumiste arv ei tohi olla suur. Valitud

päeval ei tohi olla etteteatatud kontrolltööd ja õpilane peab puudumisest eelnevalt
informeerima klassijuhatajat.
(2) Tingimused puudumise taotluse rahuldamiseks.
1) Pikaajaliseks puudumine ( reisile minekuks, NRG-ga mitte seotud võistlus, konkurss,
laager, koolitus jms.), kui sellega kaasneb puudumine rohkem kui kolm päeva või
puudumine kooliga mitteseotud lühema üritusega seoses
a) Õpilasel võib olla maksimaalselt üks põhjuseta puudumine õppeaastal.
b) Üldine puudumiste arv õppeaastas ei tohi ületada 40 (v. a. kooli esindamine).
c) Õpilase edasijõudmine peab kõigis ainetes olema vähemalt rahuldav
(kursusehinded).
d) Õpilasel ei tohi olla kirjalikku käskkirjalist karistust viimase kolme kuu jooksul.
2) Puudumine kooli organiseeritud ürituse korraldajana, abilisena
a) Õpilasel võib olla maksimaalselt kaks põhjuseta puudumist õppeaastal.
b) Üldine puudumiste arv õppeaastas ei tohi ületada 40 (v. a. kooli esindamine).
c) Õpilase edasijõudmine peab kõigis ainetes olema vähemalt rahuldav
(kursusehinded).
d) Õpilasel ei tohi olla kirjalikku käskkirjalist karistust viimase kolme kuu
3) Puudumine kooli esindamiseks
a) Puudumiseks kooli esindajana esitab taotluse õpetaja/juhendaja.
b) Kooli juhtkond võib taotlust mitte rahuldada, kui
- õpilase õppeedukus ei ole rahuldav
- õpilane on liiga palju puudunud (kodustel põhjustel/põhjuseta)
- õpilane on saanud käskkirjalise karistuse
4) Puudumise taotlus tuleb esitada vähemalt 10 päeva enne puudumist,
kooli esindamiseks vähemalt viis päeva enne puudumist.
5) Võistluse, koolituse jmt. korral tuleb taotlusele lisada info või teatis vastavalt
asutuselt.
6) Kui tingimused ei ole täidetud, võib kooli juhtkond keelata õpilase puudumise koolist.
7) Õpilane saab kasutada võimalust pikaajaliseks (rohkem kui 3 päeva) puudumiseks
reisi eesmärgil ainult üks kord õppeaastas ja tingimusel, et tema õppetöö on korras, tal
ei ole põhjuseta puudumisi ning ta ei ole saanud kirjalikku noomitust.
8) Üldjuhul ei lubata pikaajalist puudumist õppeperioodi esimesel ja viimasel nädalal.
9) Käesolevas korra punktis (2) loetlemata puudumise taotluse rahuldamise otsustab
kooli juhtkond, lähtudes eespool toodud tingimuste üldpõhimõtetest ja arvestades
igapäevast koolielu toimimist.
(3)

Meetmed puudumiste vähendamiseks
1) Põhjuseta puudumiste korral peab õpilane kooli otsusel selgitama tekkinud olukorda.
a) meetmed põhjuseta puudumiste korral:
põhjuseta puudutud tunde
kooli võimalik tegevus
poolaastas
7

- kirjalik noomitus

10

- kirjalik vali noomitus ja koolile kasulik töö

12

- ühiselamust üheks kuuks väljaarvamine

15

- ühiselamust kuni kuueks kuuks väljaarvamine;

20

- ühiselamust tähtajatu väljaarvamine;

25

- kooli nimekirjast väljaarvamine.

b) ükski meede ei tühista seniks kogunenud tunde,
c) alates 1. jaanuarist ja uuest õppeaastast hakkab tundide arvestus nullist peale.
2) Meetmed kodustel põhjustel puudumiste suure arvu korral (v. a haigus ja direktsiooni
loal puudumine).
Kui kodustel põhjustel puudumiste arv õppeaastas ületab 15 tundi:
- teatis kodule, et nii suur puudumiste arv ei ole aktsepteeritav.
- edaspidi teatab klassijuhatajale puudumisest ette lapsevanem.
- meeldetuletus, et 20 tunni piiri ületamisel tuleb lapsevanemal tulla kooli vestlusele.
Kui kodustel põhjustel puudumiste arv õppeaastas ületab 20 tundi:
lapsevanem kutsutakse kooli vestlusele.
Kui kodustel põhjustel puudumiste arv õppeaastas ületab 30 tundi:
õpilast võib ilma jätta ühiselamukohast.
Kui kodustel põhjustel puudumiste arv õppeaastas ületab 80 tundi:
koos lapsevanemaga arutatakse õpilase koolis jätkamise otstarbekust
3) Puudumine haiguse tõttu
Kui haiguse tõttu puudumiste arv õpeaastas ületab 50 tundi:
vajadusel vestlus õpilase tervise teemal lapsevanemaga

