
Kehtestatud Värska Gümnaasiumi direktori 23.01.2020.a. käskkirjaga nr 1-1/2. 

Värska Gümnaasiumi tunnirahuklassi tegutsemise kord 

1. Tunnirahuklassi eesmärgiks on tagada igale õpilasele õigus ja võimalus ainetunnis 
õppida. 

2. Tunnirahuklassi saadetakse õpilane erandjuhul, kui teised aineõpetaja poolt 
rakendatavad meetodid pole tulemust andnud. 

3. Tunnirahuklassi saadetakse õpilane, kes õppetunnis 

• ei täida õpetaja korraldusi;  

• segab õpetaja ja kaasõpilaste tööd;  

• keeldub tunnis kaasa töötamast;  

• rikub hea käitumise tava; 

• kaotab enesekontrolli. 

4. Tunnirahuklassidena kasutatakse koolis järgmisi ruume: sotsiaalpedagoogi kabinet (2. 
korrusel),  klassiruum nr 307 (3. korrusel ). 

5. Tunnirahuklassis töötab sotsiaalpedagoog või direktori poolt määratud koolitöötaja 

graafiku alusel. 

6. Tunnirahuklassi saatmisel annab aineõpetaja õpilasele kaasa kaaskirja (vt lisa 1), millel 
on kirjeldatud individuaalne õpiülesanne ja tunnirahuklassi suunamise põhjus. 

7. Klassist lahkudes läheb õpilane viivitamatult tunnirahuklassi, esitab kaaskirja 
tunnirahuklassi juhendajale ning asub saadud õpiülesannet individuaalselt täitma.  
Õpilasel on kohustus saavutada õppetunni lõpuks nõutavad õpitulemused. 

8. Tunnirahuklassi juhendajal ei ole kohustust osutada õpilasele õpiabi. 

9. Õpilane esitab tunni lõppedes Individuaalse õpiülesande ja kaaslehe aineõpetajale, kes 
hindab õpilase tööd vastavalt hindamisjuhendile ning kannab saadud hinde e-
päevikusse. 

10. Õpilase tunnirahuklassis viibimise kohta teeb aineõpetaja vastavasisulise märke e-
päeviku märkuste lahtrisse, informeerides sellega ühtlasi ka lapsevanemat õpilase 
tunnirahuklassis viibimise põhjustest. 

11. Õpilane, kelle aineõpetaja on tunnirahuklassi suunanud, kuid kes sinna ei jõua, 
märgitakse tunnist põhjuseta puudunuks. 

12. Tunnirahuklassi kaaslehe edastab aineõpetaja sotsiaalpedagoogile, kes teeb iga nädala lõpus 
kokkuvõtte. 

13. Õpilase suhtes, kes on korduvalt tunnirahuklassi saadetud ja/või ignoreerib 
tunnirahuklassi saatmist, rakendatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega 
sätestatud mõjutusmeetmeid. 

14. Tunnirahuklassi juhendaja(te) hinnangud on aluseks käitumishinde kujundamisel. 

 

 

 

 



Lisa 1 

Kaaskiri õpilase suunamise kohta tunnirahuklassi 

 

Õpilase ees – ja perekonnanimi  ……………………………………………………………………………………………… 

Klass   ……………………………. 

Õppeaine …………………………………………………… 

Kuupäev  …………………… 

Õpiülesanded tunnirahuklassis tegemiseks: ………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tunnirahuklassi suunamise põhjused: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Märkused (tähelepanekud) aineõpetaja ning tunnirahuklassi juhendaja poolt: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Tunnirahuklassi saadetud (kellaaeg)  …………………………………………. 

Saabus tunnirahuklassi (kellaaeg)  ………………………………………… 

Lahkus tunnirahuklassist (kellaaeg) ………………………………………..  

 

………………………………….………………………..……          ………..……..…………………………………………… 

Aineõpetaja (nimi ja allkiri)           Tunnirahuklassi juhendaja (nimi ja allkiri) 

 

 

 

 


