
Loo Keskkooli kehalise kasvatuse tunni kodukord. 

  

1. Kehalise kasvatuse tund algab rivistusega/kogunemisega õpetajaga 

kokkulepitud kohas. 

2.  Õpilane täidab tunnis ja tundi minemisel-tulemisel ohutus- ja kooli kodukorra 

nõudeid. 

3. Tunni toimumise koha näeb õpilane tunniplaanist või administraatori laua 

juures vastava kehalise kasvatuse õpetaja teatena. 

4. Õpilane, saabudes tundi, vahetab riided, eemaldab ehted, vajadusel kinnitab 

pikad juuksed. 

5. Kehalise kasvatuse tunnis kannab õpilane sportlikku riietust, tingimustele 

(sisetingimustes puhtaid, põrandat mitte määriva tallaga spordijalatseid) 

vastavaid spordijalatseid.  

6. Välitundides riietub õpilane vastavalt õhutemperatuurile ja ilmastikuoludele. 

7. Kui õpilasel puuduvad sportlikud riided, siis täidab ta õpetajalt saadud 

ülesandeid või sooritab järeltunni. Korduva riiete puudumise korral võib 

õpetaja hinnata tunnitöö mitterahuldavaks. 

8. Pärast aktiivset tundi õpilane peseb end ja vahetab riided.  

9. Haigusjärgselt kooli lubatud õpilane edastab kehalise kasvatuse õpetajale 

vajaliku info oma tervisliku seisundi kohta ja osaleb tunnis õpetaja antud 

individuaalprogrammi alusel. 

10. Erivajadustega õpilane osaleb tunnis vastavalt võimekusele või õpetaja poolt 

koostatud individuaalsele õppekavale. 

11. Tervislike probleemide korral kehalise kasvatuse tunni ajal pöördub õpilane 

koheselt kehalise kasvatuse õpetaja poole. 

12. Vabastused kajastuvad stuudiumis ja saadetakse õpetajale stuudiumi suhtluse 

keskkonna kaudu enne kehalise kasvatuse tundi.  

13. Vabastus ei vabasta õpilast tunnist, vaid vastavalt vabastuse kirjeldusele teatud 

tegevusest. 

14. Vabastuse alusel leiab õpetaja talle kas iseseisva töö või osalemise kergel 

koormusel. Vabastatud õpilast ei hinnata. 

15. Vabastatud õpilane on oma klassiga tunni juures (õues, aulas, spordihoones 

jne.) Juhul kui õpetajaga ei ole kokku lepitud teisiti. 

16. Tundi hilinenud õpilast võib õpetaja mitte lubada tunnis osaleda. Sel juhul 

jälgib õpilane tundi kõrvalt ja täidab õpetaja korraldusi. 

17. Pidevalt õpetaja korraldusi eirav ja tunnidistsipliini rikkuv õpilane võidakse 

eemaldada tunnist või rakendada tema suhtes muid mõjutusmeetmeid. 

Teade/märkus stuudiumis. 

18. Liikumisel koolist spordihoonesse ja tagasi arvestab õpilane ajavaruga ja selle 

juures ei ole lubatud hilineda. 

19. Põhjuseta tunnist puudumine on võrdne tegemata tööga ja võib hinnata 

mitterahuldavaga. 

20. Kehalise kasvatuse tunnis ei sööda, jooda ega kasutata ebatsensuurseid 

väljendeid. 

21. Õpilasel on kohustus esindada kooli spordivõistlustel.  

 


