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JÕELÄHTME MUUSIKA- JA KUNSTIKOOLI KODUKORD

I ÜLDIST
1.
2.
3.
4.

Kool on huvikoolina tegutsev muusika- ja kunstikool.
Kool tegutseb Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud õppekavade alusel.
Koolis õpetatakse muusika ja kunsti põhialuseid.
Õppeprotsess kulgeb astmeliselt ja kestab muusikaosakonnas 7 aastat, millele
lisanduvad veel eelklass ja lisaaste.
5. Kunstiosakonna põhiõppes kestab õppimine 4-5 aastat, eelklassis 1-3 aastat ja
võimalik on ka lisaaste.
6. Õpilane saab valida erinevate huviala õppekavade vahel, leides nii endale sobiva
õppevormi ja –koormuse.
II ÕPILASED
1. Kooli astumiseks tuleb lapsevanemal esitada vormikohane avaldus kooli direktorile,
võttes sellega endale vastutuse õppetööst osavõtu, õppetasu õigeaegse tasumise ja
õppimiseks vajalike tingimuste loomise eest (instrumendi õppimisel vajalik pilli
olemasolu kodus).
2. Õpilase muusikalised eeldused selgitab välja kooli vastuvõtukomisjon.
Kooli õpilaskond moodustub vastuvõtukatsete alusel lastest, kes soovivad koolis õppida
ning kellel on selleks vajalikud eeldused.
Vastuvõtukatsed toimuvad õppeaasta lõpus juuni alguses ja vajadusel täiendavad
katsed augusti lõpus, millest täpsem info ilmub Jõelähtme MKK veebilehel.
3. Muusikaosakonna eelkooli võetakse vastu 5 - 7 aastaseid lapsi ilma katseteta.
4. Kunstiosakonda võetakse õpilased vastu lapsevanema avalduse alusel ilma katseteta.
5. Lisa-aasta õppesse võetakse õpilane, kes on muusika- ja kunstikooli põhikooli
eelnevalt lõpetanud, kuid soovib õpet jätkata.
6. Õpilane arvatakse õppurite nimekirjast välja:
 Kooli lõpetamisel;
 mitterahuldavate õpitulemuste tõttu;
 õppetasu võlgnevuse tõttu (kui õppetasu on maksmata 3 kuud)
 Kooli kodukorra ja üldtunnustatud käitumisnormide eiramisel või rikkumisel;
 muudel põhjustel lapsevanema avalduse alusel.

III ÕPPETÖÖ ÜLDINE KORRALDUS
1.
2.
3.
4.

Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab kalendriaasta 31. augustini.
Õppeaasta koosneb õppeperioodidest ja õppevaheaegadest.
Õppeperiood kestab 35 õppenädalat ja jaguneb neljaks õppeveerandiks.
Õppevaheajad on vastavuses Haridus- ja Teadusministeeriumi määrusega kehtestatud
üldhariduskoolide vaheaegadega.
5. Õppetunni pikkus on 45 minutit. Kahe järjestikuse õppetunni vahel peab olema
puhkepaus vähemalt 5 min.
6. Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas määratakse tunniplaanis, mille
kinnitab Kooli direktor.
7. Kõik õpilastele tunniplaanis ettenähtud tunnid on kohustuslikud.
8. Tundi hilinemine või sellest puudumine ilma mõjuva põhjuseta pole lubatud.
Hindeliselt kontserdilt, arvestuselt või eksamilt puudumise korral on nõutav
lapsevanema või arsti tõend.
9. Õpilastel peavad kaasas olema kõik õppetööks vajalikud vahendid. Õpilaspäevik on
õpilase dokument ja selle omamine on kohustuslik.
10.Tund on ette nähtud töötamiseks. Tunni segamine mistahes moel on lubamatu.
11.Õppetunnis ja üritustel on mobiiltelefon välja lülitatud.
12.Tundidest puudumiste korral esitada lapsevanema tõend e-kirjana või kirjutada see
muusikakooli päevikusse. Pillitunnist puudumisest tuleb õpetajat eelnevalt
informeerida.
13.Kui õpilane on puudunud põhjuseta 25% õppeveerandi tundidest, alandatakse õpilase
käitumishinnet õppenõukogu otsuse alusel.

IV ÕPILASTE ÕIGUSED
Õpilasel on õigus:
1) tutvuda enne Kooli õppima asumist ja õppimise ajal Kooli õppekava, põhimääruse
ning kodukorraga;
2) nõuda huviala õppekavale vastavat tegevust ning soovi ja võimaluste korral õppida
lisaaineid;
3) osaleda valitud esindaja kaudu Kooli hoolekogu tegevuses;
4) harjutada pilli kooli ruumides;
5) õppetöö halva korralduse puhul pöörduda kooli juhtkonna poole.

V ÕPILASTEL ON KEELATUD
Õpilasel on keelatud:
1) kahjustada Kooli või kaasõpilaste vara;
2) seada ohtu enda või teiste elu ja tervist;
3) suitsetada, tarvitada ja levitada alkohoolseid jooke ning narkootikume.

VI ÕPILASTE KOHUSTUSED
Õpilane on kohustatud:
1) järgima Kooli kodukorda;
2) täitma kohusetundlikult õppeülesandeid;
3) võtma osa õppetööst Kooli õppekavaga määratud mahus;
4) teatama võimalikult aegsasti puudumistest haiguse tõttu või muudel mõjuvatel põhjustel;
5) osalema eksamitel, arvestustel, kontsertidel jt. üritustel nii Koolis kui ka selle
esindajana väljaspool Kooli;
6) külastama vähemalt 2 korda õppeaasta jooksul klassikalise muusika kontserte;
7) hoidma Kooli kasutuses olevaid esemeid ja muud vara;
8) hoidma tema käsutusse antud pille, pidades silmas nende kasutamise lepingu tingimusi.

VII ÕPPETASU
1. Õppetasu makstakse Jõelähtme Vallavalitsuse poolt väljastatud arvete alusel iga kuu
15. kuupäevaks ettemaksuna.
2. Kui õppetasu on maksmata 2 kuud, informeerib Kooli direktor sellest lapsevanemat.
3. Kui õppetasu on maksmata 3 kuud, võib Kool kustutada antud õpilase Kooli nimekirjast.
4. Õppetasu arvestus toimub kuni õpilase koolist väljaarvamiseni. Väljaarvamisavaldus
tuleb esitada 2 nädalat enne õpilase koolist lahkumist.
5. Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli õppetasud on kinnitatud Jõelähtme Vallavalitsuse
korraldusega.

