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RAE HUVIALAKOOLI KODUKORD 

Rae Huvialakool on huvikool, kus on viis osakonda: muusika, kunst, sport, tehnoloogia ja 

üldkultuur. 

Kool tegutseb viies piirkonnas: Jüris, Järvekülas, Peetris, Lagedil ja Vaidas. 

1. ÕPPETÖÖ ÜLDINE KORRALDUS 

 

1. Muusikaosakonda võetakse õppima katsete alusel. 

2. Õppetöö toimub rühma- ja individuaaltunniplaani alusel, millest tuleb korrektselt 

kinni pidada. 

3. Õppetööst puudumise korral tuleb sellest esimesel võimalusel õpetajale/treenerile 

ette teatada.  

4. Kui tund jääb ära õpetajast/treenerist olenevatel põhjustel, teatab ta sellest 

õpilastele.  

5. Õpilastel peavad kaasas olema kõik õppe- ja treeningtööks vajalikud vahendid, mis 

on korras ja puhtad. 

6. Tund on ette nähtud töötamiseks. Tunni segamine mistahes moel on lubamatu. 

Tundidest osavõtu arvestus toimub Stuudiumi päevikus, mille kasutajaks peab 

olema iga õpilane ja/ või lapsevanem.  

7. Õpilastel on keelatud kahjustada kooli või kaasõpilaste vara. Kooli inventari ning 

ruumide tahtliku rikkumise puhul langeb materiaalne vastutus lapsevanemale 

vastavalt tsiviilseadustikule. 

8. Vahetundide ajal või tundi oodates tuleb käituda nii, et ei seataks ohtu ennast ega 

teisi. Klassides ja koridorides jooksmine on lubamatu.   

9. Garderoobi ei tohi jätta raha, dokumente ega muid väärtesemeid. 

10. Kooli ruumides on keelatud suitsetada, tarbida ja levitada alkoholi ning 

narkootikume. Samuti ei tohi kooli ruumides viibida alkoholi- ega narkojoobes. 

11. Võõrastel isikutel mõjuva põhjuseta kooli ruumides viibimine on keelatud. 

 

2. ÕPILASTE ÕIGUSED 
 

1. Saada õpetust koolis kehtestatud aineprogrammide mahus. 



                                                                               Kinnitatud Rae HK ÕN  24.04.2018 koosolekul, otsus nr 1 

 

 

2. Enda initsiatiivil luua muusikalisi koosseise vastavalt võimalustele ja kokkuleppele. 

3. Saada õigeaegset teavet koolikorralduse kohta.  

4. Kasutada kooli õppevahendeid vastavalt võimalustele ja kokkuleppele. Kooli pilli 

kasutamiseks sõlmitakse kooli ja lapsevanema vahel tasuta pillirendi leping. 

Huvialakoolile kuuluvaid pille ei tohi ise parandada. Probleemide korral tuleb 

pöörduda erialaõpetaja poole. 

5. Kasutada harjutusruume vastavalt võimalustele ja kokkuleppele.  

6. Avaldada soovi lisaainete õppimiseks.  

7. Pöörduda õppetöö halva korralduse puhul kooli juhtkonna poole. 

8. Moodustada õpilasesindus, mis tegutseb vastavalt direktori poolt kinnitatud 

põhikirjale. Õpilaste esindajal on õigus osaleda koolielu küsimuste lahendamisel. 

9. Pöörduda kõigi murede, soovide, ettepanekute ja küsimustega alati õpetajate või 

teiste koolitöötajate poole. 

 

3. ÕPILASTE KOHUSTUSED 
 

1. Olla aus ja abivalmis, taunides teiste mõnitamist ja kiusamist. 

2. Hoida kaasõpilaste ja kooli vara: õppematerjale, noote ja laenutatud pilli hoolega. 

3. Hoida heaperemehelikult ning puhtana oma koolimaja, mööblit ja muid 

kooliruumides asuvaid asju.  

4. Suhtuda  oma kooli lugupidamisega, olla viisakas, teretada esimesena täiskasvanuid. 

5. Vastutada oma sõnade ja tegude eest. 

6. Hoida puhtust ja järgida hügieeninõudeid. 

7. Kanda vahetusjalatseid. 

8. Võtta osa kõigist õppekavas ettenähtud tundidest. 

9. Jõuda tundi õigeaegselt ja ettevalmistunult. 

10. Mitte katkestada õppe- ega treeningtööd õppeaasta keskel mõjuva põhjuseta. 

11. Kasutada mobiiltelefoni ja muid elektroonilisi seadmeid tunnis ainult õpetaja 

korraldusel ja õppe-eesmärgil. Tundi või treeningut oodates võib kasutada ainult 

hääletul režiimil. Eksamil on mobiiltelefoni kasutamine keelatud. Kui õpilane ei 

järgi antud korraldust, on õpetajal õigus esemed ajutiselt konfiskeerida ja need 

tagastatakse vanemale.  

12. Tähtsa osana õpingutest võtta osa (kooli) kontsertidest, näitustest või võistlustest nii 

osalise kui pealtvaatajana.  
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13. Kontserdikuulajana tuleb teada:  

13.1. saali tuleb siseneda vähemalt 5 minutit enne kontserti;  

13.2. hilinemise korral tuleb siseneda muusikapalade vahel ehk aplausi ajal ja 

teisi segamata leida endale istekoht;  

13.3. enne kontserdi algust tuleb välja lülitada mobiiltelefon;  

13.4. kontserdi ajal tuleb süveneda esitatavasse muusikasse;  

13.5. mõttevahetus kontserdi üle sõbra, klassikaaslase või õpetajaga toimub 

pärast kontserti;  

13.6. hea tava juurde kuulub esinejate tänamine aplausiga.  

14. Kontserdil esineja riietus on korrektne, vahetusjalanõudeks sussid või kingad.  

15. Esinemine väljaspool kooli on vajalik läbi arutada oma õpetajaga. 

16. Esinemised väljaspool kooli on väga soovitud ja soovitatud. Esinemised kooli nimel 

peavad aga kindlasti toimuma erialaõpetaja teadmisel, soovitusel ja nõusolekul. 

17. Täita käesoleva kodukorra nõudeid. 

4. LÕPPSÄTTED 
 

1. Kodukorra järgimine on õpilase  käitumishinde aluseks. Kodukorra eiramisel võib 

kool kasutada üht või mitut järgmist mõjutusmeedet: suuline märkus; kirjalik 

märkus Stuudiumis; käitumishinde alandamine (käitumise arutamine 

õppenõukogus); lapsevanema suuline või kirjalik teavitamine; kirjalik noomitus. 

Ebakõlbeliselt käituva õppuri võib õppenõukogu otsusel koolist välja arvata. 

2. Kodukorra kinnitab õppenõukogu koosolek. 

3. Käesolev kodukord hakkab kehtima 1. septembril 2018. 

 

Kinnitatud 25.04.2018 koosolekul. 

Koosoleku juhataja Siiri Laid   Protokollija Kristi Toomra 

Allkirjastatud digitaalselt    Allkirjastatud digitaalselt 

 

  



                                                                               Kinnitatud Rae HK ÕN  24.04.2018 koosolekul, otsus nr 1 

 

 

 

 

 

 


