
Ühiselamuõpilase puudumise põhjendamine  

 

1.1 Õpilane jäi hommikul ühiselamusse ja 1. tundi ei läinud 

Õpilane: 

a) fikseerib ühiselamusse jäämise vastavas vihikus, mis asub 8.35-ni ühiselamu valveruumis 

(pärast 8.35 õppehoone valveruumis) 

b) teavitab enne 8.35 kasvatajat  puudumisest/ühiselamusse jäämisest.  

c) kui tervislik seisund võimaldab liikumist, siis suhtleb õhtu jooksul kasvatajaga (edastab 

info tervislikust olukorrast, lepitakse kokku õhtuste toimetamiste osas); 

kui õpilane tervisliku seisundi tõttu toast ei lahku, siis tuleb kasvataja õhtu jooksul ise 

suhtlema. 

d) Koolist tervislikel põhjustel puudunud õpilane järgib päeva jooksul tervise taastumiseks 

vajalikku režiimi ja viibib üldjuhul oma toas.  

 

Puudumist põhjendab kasvataja (eeldusel. et õpilane on järginud nõudeid) 

 

1.2 Õpilane osales koolitunnis (-tundides), kuid lahkus õppehoonest ja jäi ühiselamusse 

Õpilane: 

a) fikseerib õppehoone valvelauas   õppehoonest lahkumise ja ühiselamusse 

jäämise/koolikompleksist lahkumise 

b) teavitab lahkumisest klassijuhatajat (kui see ei õnnestu, siis järgmise tunni aineõpetajat) 

c) kui tervislik seisund võimaldab liikumist, siis suhtleb õhtu jooksul kasvatajaga (edastab 

info tervislikust olukorrast, lepitakse kokku õhtuste toimetamiste osas; 

 kui õpilane tervisliku seisundi tõttu toast ei lahku, siis tuleb kasvataja õhtu jooksul ise 

suhtlema 

d) Koolist tervislikel põhjustel puudunud õpilane järgib päeva jooksul tervise taastumiseks 

vajalikku režiimi ja viibib üldjuhul oma toas. 

 

Puudumist põhjendab kasvataja (eeldusel. et õpilane on järginud nõudeid) 

 

1.3  Õpilane osales koolitunnis (-tundides), kuid puudus mõnest tunnist ja tuli kooli 

tagasi. 

Õpilane: 

a) fikseerib õppehoone valvelauas   õppehoonest lahkumise ja ühiselamusse 

jäämise/koolikompleksist lahkumise 

b) teavitab puudumisest klassijuhatajat (kui see ei õnnestu, siis järgmise tunni aineõpetajat) 

c) fikseerib valvelauas õppehoonesse/koolitundi tagasi tulemise 

 

Puudumist põhjendab klassijuhataja  (eeldusel. et õpilane on järginud nõudeid) 

 

1.4 Õpilane lahkus tervislikel põhjustel ühiselamust ja sõitis koju  

Õpilane: 

a) fikseerib lahkumise vastavas vihikus (asub valveruumis) 

b) teavitab kasvatajat, kui ühiselamust lahkumine toimub kasvataja töö ajal  



 

Puudumise põhjendab lapsevanem, e-päevikus kinnitab seda klassijuhataja (eeldusel, et 

õpilane on täitnud nõuded) 

1.5 Õpilane osales õppetöös, kuid lahkus tervislikel põhjustel õppehoonest ja sõitis koju 

Õpilane: 

a) teavitab lahkumisest klassijuhatajat (kui see ei õnnestu, siis järgmise tunni aineõpetajat) 

b) fikseerib lahkumise vastavas vihikus (asub valveruumis) 

 

Puudumise põhjendab lapsevanem, e-päevikus kinnitab seda klassijuhataja (eeldusel, et 

õpilane on täitnud nõuded)  

 

1.6   Puudumine põhjendatakse üldjuhul jooksva nädala jooksul 

1.7   Kasvataja kasutab märget „Ühiselamu loal“ 

1.8   Puudumise põhjendamist võib tühistada nii kasvataja kui ka klassijuhataja, kui 

ilmnesid seda tingivad asjaolud (selgitada kirjaliku kommentaariga).  

 

 


