KREENHOLMI MUUSIKAKOOL

KODUKORD

Kinnitatud direktori 02. jaanuar 2007
käskkirjaga nr 3-

1. Õpilased tulevad koolitundidesse õigeaegselt vastavalt oma klassi tunniplaanile.
2. Üleriided paigutatakse garderoobi. Garderoob avatakse kell 13.30 ja suletakse pärast
tundide lõppu kell 20.30.
3. Üleriiete taskutesse ei jäeta raha, dokumente, võtmeid, mobiiltelefone jne. Kool ei vastuta
kadumaläinud asjade eest.
4. Koolis kasutatakse vahetusjalatseid.
5. Õpilase riietus peab olema hoolitsetud ja korrektne. Aktusel või kontsertidel tuleb kanda
pidulikku riietust.
6. Õpilane ei tohi hilineda tundi, põhjuseta hilinemine on karistatav.
7. Õpilase haigestumisel või muul mõjuval põhjusel puudumise korral tuleb lapsevanemal
sellest kooli teavitada (helistada kooli sekretärile või eriala õpetajale).
8. Koduse tõendiga tohib õpilane puududa koolist 3 päeva ühe kuu jooksul, pikemaajalisel
puudumisel tuleb esitada arstitõend. Muusikakooli õpilasel on õigus puududa
arstitõendiga.
9. Põhjuseta puudumiste eest karistatakse õpilast käitumishinde alandamisega.
10. Tunnis on õpilasel kaasas tunniks vajalikud õppematerjalid (õpikud, noodid, vihikud) ja
õppevahendid (muusikapillid).
11. Koduste ülesannete mittetäitmisest teatavad õpilased õpetajale tunni alguses ja
põhjendavad tegemata jätmist.
12. Tunnis tuleb õpilasel olla tähelepanelik ja töökas. Gruppitundide ajal teisi õpilasi ei tohi
segada.
13. Tunni ajal ei tohi süüa ega närida närimiskummi, ei tohi kuulata raadiot ega pleierit,
rääkida mobiiltelefoniga. Tunni või kontserdi ajal on mobiiltelefon välja lülitatud.
14. Päevik on kõigile muusikakooli õpilastele kohustuslik, kuhu tehakse märkmeid
koduülesannete kohta, märgitakse vajalikud ürituste ajad ja hinded. Iga nädal õpetaja
palub lapsevanemal toimuvaga kursis olla ning kinnitada seda oma allkirjaga.
Õpilaspäeviku täitmine, kaasaskandmine ning õpetajale esitamine on 1.-7. klassis
kohustuslik.
15. Kõik koolist saadud teated peab vanematele edasi andma.
16. Õpilased vastutavad oma töökoha ja õppevahendite korrasoleku eest. Nende rikkumise
korral tuleb kahju heastada või kinni maksta.
17. Eriala õpetaja loal on õpilasel õigus olla vahetunni ajal klassis.
18. Koolist lahkumisel enne tundide lõppu tuleb luba küsida õpetajalt, tema puudumisel
direktorilt.
19. Õpilastel on keelatud treppidel jooksmine, viibimine akende juures ning muudes
mängimiseks kohandamata kohtades, loata akende avamine, istumine aknalaudadel.
20. Õpilasega juhtunud õnnetuse või terviseohu tekkimise korral tuleb sellest kohe teatada
õpetajale või direktorile.
21. Ebaõpilaslikuks käitumiseks loetakse suitsetamist, alkoholi tarbimist, narkootikumide
tarvitamist, kaasõpilaste ja õpetajate solvamist, vaimset ja füüsilist vägivalda, kooli ja
kaasõpilaste vara lõhkumist, ropendamist, tunnikorra segamist, dokumentide võltsimist
jne.
22. Direktori käskkirjaga ja õppenõukogu otsusega võib ebaõpilaslikult käitunud õpilast
koolist välja arvata.
23. Õpilased ei kutsu koolimajja võõraid.
24. Enne suvevaheajale minekut või koolist lahkumist peab õpilane tagastama koolile õpikud
ja teised koolilt saadud õppevahendid. Võlgnevuste korral klassitunnistust ei väljastata.
25. Käesolevad nõuded kehtivad Kreenholmi Muusikakooli territooriumil ning laienevad
kõigile Kreenholmi Muusikakooli korraldavatele üritustele.

