
RAHVUSVAHELISTES PROJEKTIDES OSALEMISE TINGIMUSED JA 

REEGLID 

 

I PROJEKTIS OSALEMINE: 

1. Rahvusvaheliste projektide ringiga saab liituda iga õpilane, kes selleks soovi avaldab 

(pöördudes kooli projektijuhi Liis Raal-Virksi, klassijuhataja või õppealajuhataja poole) 

ning kes esitab koolile täidetud vanema nõusoleku vormi.  

2. Lisaks peaks rahvusvaheliste projektide ringi kuuluv õpilane: 

- õppima vähemalt „rahuldavatele“ hinnetele ning olema hea või väga hea 

käitumisega; 

- omama motivatsiooni projektis osalemiseks; 

- olema valmis koostööks ning õppetöövälisteks tegevusteks; 

- olema avatud ja hea suhtleja; 

- olema teiste suhtes tolerantne, viisakas ja sõbralik; 

- valdama inglise keelt suhtlustasandil. 

3. Projektide raames läbiviidavat tööd ei tasustata rahaliselt. Koostöös aineõpetajatega on 

võimalik täiendavate „väga heade“ hinnete saamine erinevates projektidega seotud 

õppeainetes. 

4. Projektide raames läbiviidavate tööde tasu on lähetustel osalemine, millega 

premeeritakse kõige aktiivsemaid ja tublimaid õpilasi. 

 

II LÄHETUSTEL OSALEMINE: 

1. Lähetustel osalemiseks tuleb sooritada projektide raames erinevaid töid ning ülesandeid 

nii üksi kui koostööna. Tööde tegemist juhendavad projektijuht ja erinevad 

aineõpetajad. 

2. Iga sooritatud ülesanne/tehtud töö ning välisõpilaste majutamine Eestis toimuvate 

lähetuste raames annab teatud arv punkte. Projektikohtumistele pääsevad õpilased, kes 

enne lähetust omavad kõige kõrgemat punktiskoori ehk on olnud aktiivseimad. Pärast 

toimunud lähetust viiakse lähetusel osalenud õpilase skoor nulli ning õpilasel on 

võimalik uuesti alustada punktide kogumist. Kui olla motiveeritud, tubli ja aktiivne, siis 

on võimalik osaleda ka mitmel lähetusel! 

3. Lähetusel osalemiseks peab õpilane: 

- omama vanema nõusolekut välisriiki reisimiseks ja teisi reisiks vajalikke dokumente 

(nimekiri saadetakse vanemale enne lähetust); 

- täitma terviseküsitluse (saadetakse enne lähetust); 

- lugema läbi lähetustel lehtivad reeglid, nõustuma nendega, allkirjastama reeglitega 

tutvumise lehe ning laskma seda teha ka oma vanematel (saadetakse enne lähetust); 

- vastama lähetusele lubamise tingimustele (vt punkt 6). 



4. Enne lähetust on projektijuhil õigus küsida klassijuhataja ning aineõpetajate käest 

õpilase iseloomustust. Väga negatiivsete iseloomustuste korral on projektijuhil õigus 

keelduda õpilast lähetusele kaasa võtmast. 

5. Lähetusel osalemine on õpilase jaoks tasuta: transpordi- ning majutuskulud kaetakse 

projekti eelarvest. Endal tuleks varuda veidi taskuraha vastavalt vanemate võimalustele 

ja soovidele. 

6. Lähetusel osalemiseks peab õpilane arvestama järgmiste nõuetega: 

- Kooli juhtkond võib õpilase lähetusel osalemist keelata, kui õpilase õppeedukus ei 

ole rahuldav ega käitumine hea või väga hea, kui õpilane on liiga palju puudunud 

(kodustel põhjustel/põhjuseta) või kui õpilane on saanud käskkirjalise karistuse. 

- Kui õpilane täidab piletite ostmise hetkel kõiki lähetusele saamise tingimusi, kuid 

rikub neid jämedalt enne lähetuse toimumist, on kooli juhtkonnal õigus keelata 

lähetusest osavõtt ning nõuda õpilaselt ja ta vanematelt sisse lähetusega tehtud kulud 

(lennupiletid, bussipiletid, toitlustus jms).  

- Kui õpilane rikub jämedalt lähetusel kehtivaid reegleid (Erasmus+ projektides on 

nulltolerants alkoholi jm meelemürkide osas), on projekti rahastajal ja seega ka 

koolil õigus nõuda õpilaselt ja ta vanematelt lähetusega tehtud kulude hüvitamist. 

- Lähetuse ajal puudutud ainetundide materjal tuleb õpilasel omandada iseseisvalt 

ning puudumise ajal toimunud kontrolltööd järgi vastata. 

 

III LÄHETUSEL OSALEMISE REEGLID: 

1. Alkoholi, tubakatoodete ja narkootikumide tarbimine on Erasmus+ lähetuste ajal 

KATEGOORILISELT keelatud! 

2. Lähetuse ajal tuleb meeles pidada, et me esindame oma riiki, linna ja kooli. Seega tuleb 

käituda igas situatsioonis väärikalt ja viisakalt, olla avatud, tolerantne, sõbralik ja soe. 

3. Lähetuse ajal majutatakse õpilased tavaliselt kohalikes peredes (erandkorras hotellides). 

Perele oleks kena kaasa võtta pisikene kingitus/suveniir Eestist nn külakostiks, sest 

järgnevad päevad toitlustavad ja majutavad nad meid omal kulul. Lähetuse ajal tuleb 

alluda pere kehtestatud reeglitele. 

4. Alla 18-aastastel õpilastel on keelatud õhtul omapead välja minna ilma pereta/peret 

teavitamata või väljuda hotellist õhtul ilma õpetajata/õpetajat teavitamata. 

5. Hotellis tuleb järgida kehtivaid reegleid ning austada öörahu. 

6. Lähetuste programm on kohustuslik kõigile õpilastele. Ekskursioonidel, muuseumis, 

väljasõitudel jms tuleb alati kuulata giide/korraldajaid/kõnelejaid ja näidata üles huvi 

projekti partnerriigi ja selle kultuuri vastu. 

7. Vabal ajal võõrastes kohtades ei jää ükski õpilane üksi, vaid hoiab kokku teiste projektis 

osalejatega. 

8. Reeglite rikkumisele järgneb karistus ning projektikoordinaatoritel on õigus reegleid 

jämedalt rikkunud õpilane saata erakorraliselt tagasi kodumaale ja seda reegleid 

rikkunud õpilase vanemate endi kulul. 


