LISA 3
Elektroonilise õpilaspileti kasutamise kord Tabasalu Ühisgümnaasiumis
I ÜLDSÄTTED
1.1 Tabasalu Ühisgümnaasium on elektroonilise õpilaspileti väljaandmisel lähtunud haridus- ja
teadusministri 13.08.2010 määrusest nr 42 („Õpilaspileti väljaandmise kord ja õpilaspileti vorm“) ja
dokumendist „Kooli kodukord ja päevakava“ (kinnitatud õppenõukogu protokolliga nr 17, 29.08.08).
1.2 Tabasalu Ühisgümnaasiumi (TÜG) õpilane on kohustatud koolis elektroonilist õpilaspiletit kaasas
kandma.
1.3 Elektrooniline õpilaspilet on õpilase isikut tõendav dokument ja selle edasiandmine teisele isikule on
keelatud.
1.4 Korduva elektroonilise õpilaspileti taotluse esitamisel väljastatakse taotlemise perioodiks
asenduskiipkaart, mis on võrdväärne elektroonilise õpilaspiletiga koolimajas (läbipääsud, söömine,
raamatukogu, suusalaenutus).
1.5 Korduva elektroonilise õpilaspileti väljastamisel tuleb kompenseerida selle soetusmaksumus.
II KASUTUSVALDKOND
2.1 LÄBIPÄÄSUD
2.1.1 Õpilane registreerib igal kooli sisenemisel ja lahkumisel end peamajas, algklasside majas ning
peamajast spordihoonesse minnes.
2.1.2 Elektroonilist õpilaspiletit kasutades on õpilasel võimalik avada talle kasutamiseks ette nähtud
kooli uksed järgnevatel aegadel:
2.1.2.1 peamaja – 7.20 – 15.00;
2.1.2.2 algklasside maja (ainult 1.-4. klass) – 7.20 – 15.00;
2.1.2.3 koolimajast spordihoonesse – 7.20 – 17.00;
2.1.2.4 spordihoonest koolimajja – 7.20 – 18.00.
2.1.3 Pääs kooli ruumidesse muul ajal on korraldatud valvur-administraatori kaudu.
2.1.4 Külalised registreeritakse valvur-administraatori juures, neile väljastatakse „külalise kaart“.
2.1.5 Tulekahju häire korral avanevad kõik elektrooniliste ukselukkudega varustatud uksed
automaatselt. Uksed lukustab häire lõppedes vastavaid õigusi omav töötaja.
2.1.6 Läbipääsuõigusi muudab IT-juht kooskõlas kooli juhtkonnaga.

2.2 SÖÖKLA
2.2.1 TÜG-i õpilane registreerib end elektroonilise õpilaspiletiga talle ette nähtud söögivahetunnil
kooli sööklas. Õpilaspileti esitamata jätmisel ja/või valel ajavahemikul sööma minemisel on
Tabasalu Ühisgümnaasiumi sööklal õigus õpilasele tasulist toitu mitte väljastada.
2.2.2 Kui õpilasel puudub mõjuval põhjusel elektroonne õpilaspilet, väljastatakse talle kantseleis
ühekordne asenduskaart sööklas söögikorra registreerimiseks.
2.3 RAAMATUKOGU
2.3.1 TÜG-i õpilane kasutab elektroonilist õpilaspiletit raamatukogus lugejakaardina.
2.3.2 Elektroonse õpilaspileti puudumisel ei ole kohustatud raamatukogu õpilast teenindama.
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2.4 SUUSALAENUTUS
2.4.1 Suusaveerandil (III õppeveerand), kui õpilasel puudub oma suusavarustus, laenutatakse talle
elektroonilise õpilaspileti registreerimisel suusavarustus. Samuti registreeritakse
suusavarustuse tagastus.
2.4.2 Elektroonse õpilaspileti puudumisel ei ole koolil kohustust varustust väljastada.
2.5 VÕISTLUSED/ÜRITUSED
2.5.1 Üritustel/võistlustel kasutatakse vajadusel tulemuste fikseerimiseks elektroonilist õpilaspiletit.
2.6 TÄIENDAVATE FUNKTSIOONIDE LISAMISEST ELEKTROONILISELE ÕPILASPILETILE TEAVITATAKSE
KODULEHE KAUDU.
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