
KINNITATUD 

  

Õppenõukogu otsusega 

21.12.2015.a. nr 7-6/1 
 

 

AHTME KUNSTIDE KOOLI KODUKORD 

 

 I. ÜLDIST 

Ahtme Kunstide Koolis kehtib 5-päevane, kahe puhkepäevaga töönädal.  

Muusikaoskonnas toimub õppetöö ka laupäeviti. Õppetöö kunstide koolis toimub 

reeglina õppuri alus-, põhi-, üldkesk- ja kutseharidust pakkuvate õppeasutuste 

õppetegevusest vabal ajal. 

Kokku on õpilane seotud otsese õppetööga 35 nädala vältel ajavahemikus -

01.september –  esimene juuni nädal. 

Õppetöö koolis jaguneb 3-ks trimestriks:  

September-november; 

Detsember-veebruar; 

Märts-juuni algus.  

Õppevaheajad kunstide koolis on üldhariduskooli õppeaasta õppevaheaegadega 

samal ajal ning need kehtestab haridus- ja teadusminister oma määrusega. 

Koolipäev algab ja lõppeb vastavalt direktori poolt kinnitatud tunniplaanile. 

Koolipäev jagatakse individuaal- ja rühmaõppetundideks, mille pikkus on 45 

minutit. Õppetundide vahelised vaheajad kestavad vähemalt 5 minutit.  

Muusika-ja kunstiosakonna hooned on avatud kella 9.00- 20.30 tööpäevadel, 

muusikaosakond on avatud laupäeval kella 9.00-15.00;  

koolivaheaegadel on hooned avatud kella 9.00-17.00.  

Lastevanemad suhtlevad õpetajatega tunnivaheajal. 

 

II. KOOLI  SISSEASTUMINE 
Kunstide kooli astumiseks tuleb lapsevanematel  esitada vormikohane avaldus direktori 

nimele, võttes sellega endale vastutuse õpilase õppetööst osavõtu, õppemaksu õigeaegse 

tasumise ja õppimiseks vajalike tingimuste loomise eest. 

Kooli õpilaskond moodustub sisseastumiskatse alusel lastest, kes soovivad koolis 

õppida ning kellel on selleks vajalikud eeldused. Õpilase eeldused selgitab välja 

kooli vastuvõtukomisjon sisseastumiseksamil. 

Sisseastumiseksamid toimuvad üldreeglina juuni alguspäevadel, millest täpsem teave 

on kohalikes ajalehtedes ja kooli koduleheküljel internetis. 

 Sisseastumiseksamite tingimused reguleerib „Ahtme Kunstide Kooli 

sisseastumiseksamite tingimused ja kord“, mis asub mõlema  osakonna õpetajatetoas 

ning kooli koduleheküljel. 

 

III. ÕPPETÖÖ KORRALDUS KOOLIS 

Õppetöö toimub direktori poolt kinnitatud õppekava, tunniplaani ja õppetööplaani 

alusel. Huvialade õppekavad registreeritakse Eesti Hariduse Infosüsteemis. 

Kooli  õppekorralduses kasutatakse erinevaid õppevorme ja meetodeid, sealhulgas 

õppetunnid, esinemised, näitused, praktika  jne. 

Ahtme Kunstide Koolis toimub õppetöö järgmistes osakondades: 

1. muusikaosakond (põhiõpe, huviõpe, vabaõpe) 

2. kunstiosakond (põhiõpe, vabaõpe) 



3. estraadiosakond (huviõpe) 

Lisaks töötavad ringid : 

 mudilaste ring   (4-5 a. lapsed) 

 laste kunstiring (6-8 a. lapsed) 

 laste muusikaring (6-8 a. lapsed) 

 täiskasvanute kunstiring 

Õppeaja kestus koolis on : 

 muusikaosakonnas 8 aastat 

 kunstiosakonnas 4 aastat 

 estraadiosakonnas 4 aastat 

 vabaõppes 3 aastat peale algastme (IV klassi) lõpetamist ja 

       2 aastat peale põhikooli (VII klassi) lõpetamist 

 

Kunstiosakonnas kestab õppetöö 4 aastat, võib eelneda ettevalmistuskursus.  

Kunstiosakonna I-III kursuste lõpus on kõigis ainetes eksamid ja kunstiajaloos on 

arvestus; IV kursuse lõpus on kõigis ainetes eksamid ning lõpueksamil tuleb esitada 

ja kaitsta diplomitöö.  

Iga trimestri tulemused kajastatakse õpilase klassitunnistusel. 

Kunstiosakonna  õppekava täitmisel  täies mahus väljastatakse õpilasele 

lõputunnistus. 

Peale kunstiosakonna lõpetamist võib järgneda lisaõpe. 

Lisaõpe on mõeldud õpilastele, kes :  

 on edukalt läbinud põhikooli; 

 omavad eeldusi kunstiliseks tegevuseks ning on orienteeritud 

professionaalse hariduse omandamisele valitud erialal; 

 vajavad vanuse tõttu järjepidevat õpet kuni üleminekuni kutseharidusele. 

Lisaõppes eksameid ei ole, iga trimestri tulemused kajastatakse õpilase 

klassitunnistusel. 

 

Muusikaosakonnas kestab õppetöö reeglina 8 aastat. Iga trimestri tulemused 

kajastatakse õpilase klassitunnistusel. 

Muusikaosakonna iga klassi lõpus on põhipilli (eriala) eksam;  

IV klassi lõpus viiakse läbi algastme üleminekueksamid erialas ja solfedžos ning VII 

klassi lõpueksamid on samades ainetes.  

 

Muusikaosakonna IV klassi lõpetamisel antakse õpilasele algastme tunnistus.  

Algastme eksamiteks on solfedžo ja põhipill. 

 Muusikaosakonna lõputunnistus väljastatakse õpilasele, kes on täitnud õppekava 

täies mahus. Muusikaosakonna lõpueksamiteks on solfedžo, teooria ja põhipill. 

Peale muusikaosakonna lõpetamist võib järgneda lisaõpe. 

Lisaõpe on mõeldud õpilastele, kes :  

 on edukalt läbinud põhikooli; 

 omavad eeldusi muusikaliseks tegevuseks ning on orienteeritud 

professionaalse hariduse omandamisele valitud erialal; 

 vajavad vanuse tõttu järjepidevat õpet kuni üleminekuni kutseharidusele. 

 

Estraadiosakonna õppetöö kestab 4 aastat. 

Estraadiosakonna iga klassi lõpus on eriala ja ansambli esinemine, IV kursuse  

lõpueksamiteks on solfedžo, põhipilli  ja ansambli esinemine. 



Estraadiosakonna õppekava täitmisel antakse õpilasele lõputunnistus. 

Peale estraadiosakonna lõpetamist võib järgneda lisaõpe. 

 

Õpilase teadmisi, oskusi, käitumist ja hoolsust hinnatakse 5-palli süsteemis.  

Õpilase teadmiste, oskuste, käitumise ja hoolsuse hindamist reguleerib „Ahtme 

Kunstide Kooli õpilaste hindamise kord“, millega võib tutvuda iga osakonna 

õpetajatetoas ning koolikoduleheküljel.  

 

 

IV. ÕPPIMISEKS VAJALIKUD ÕPPEVAHENDID  

On soovitav, et kõik õppimiseks vajamineva – noodid, värvid, õppekirjanduse ja 

muud vahendid muretseb õpilane endale ise. Kui õpilase süü läbi saavad kannatada 

laenutatud noodid, raamatud või muusikariistad, siis tuleb õpilasel tekitatud kahju 

heastada. 

Üldjuhul laenutatakse kooli pille kuni kaheks õppeaastaks, edaspidi on vajalik 

hankida isiklik pill. 

 

 

V. ESINEMISED VÄLJASPOOL  KOOLI 
Kui õpilane või kollektiiv esineb väljaspool kooli toimuvatel üritustel, siis oleks hea 

kui  ta aegsasti peab nõu oma eriala õpetajaga.  

Esindades kooli, peab õpilane jälgima, kuidas ta välja näeb ja kuidas käitub – ta on 

kooli visiitkaart! 

 

VI. ÕPPETASU JA  PILLIRENT  

1. Õppetasu määra kehtestab Kohtla-Järve Linnavalitsus oma korraldusega.  

Kahel või kolmel õppekaval õppivatele õpilastele lisatakse esimese õppekava 

õppetasule 30% teise või kolmanda õppekava õppetasu määrast. 

Õppetasu   arveid esitatakse  lastevanematele 2 korda aastas poolaastate kaupa. 

Õppetasu  tuleb  tasuda poolaasta kaupa kuid ka kokkuleppeliselt kuude kaupa. 

Õppetasu tasumisel kuude kaupa on oluline, et tasutakse jooksva kuu eest hiljemalt 

20-ndaks kuupäevaks ( nendele , kes pole kokkulepetest kinni pidanud ei saa me 

võimaldada järgmisel õppeaasta osamakseid.) 

Õppetasu tähtajaks mittelaekumisel on  kooli administratsioonil õigus mitte  lubada 

õpilast tundidesse.  

Keset õppeaastat õppetöö katkestanud õpilasele tema poolt ettemakstud õppetasu 

tagastatakse lapsevanema avalduse alusel. Kui õpilane ei käi tundides, kuid 

lapsevanem ei esitanud lahkumisavaldust, kehtib õppetasu maksmise kohustus kuni 

lahkumisavalduse esitamiseni. 

 

Lapsevanema avalduse ja puudumist põhjendavate dokumentide esitamisel, on õigus  

järgmistele õppetasu maksmise soodustustele: 

- Kuni 20% ulatuses õppetasust juhul, kui õpilane on  puudunud koolist mõjuva 

põhjusega vähemalt kolm nädalat; 

- 50% ulatuses juhul, kui õpilane on puudunud mõjuva põhjusega vähemalt 

kaks kuud. 

Õppetasu ümberarvestuse otsustab õppenõukogu ning vormistatakse direktori 

käskkirjaga. 

Õppuri põhjuseta pikaajalisel puudumisel (üks kuni kaks kuud) ettemakstud 

õppetasu ei tagastata. 



 

2. Kui perekonna sissetulek on alla 300 eurot kuus, kui perekonnast õpib kaks ja 

rohkem last, kui õppur õpib hinnetele „hea“ ja „väga hea“ üheaegselt huvikooli 

mitmel õppekaval, kui õppur on osalenud ja/või pääsenud II-III vooru või on 

saavutanud  I-VI  koha rahvusvahelisel või I-III koha vabariiklikul või regionaalsel 

konkursil, siis võib  lapsevanem, hooldaja või eestkostja taotleda  õppetasu toetust. 

Avaldus toetuse saamiseks esitatakse Ahtme Kunstide Kooli direktorile. Avaldus 

esitatakse tähtajaks 1.november. 

 

3.  Pilli renditasu võtab vastu Ahtme Kunstide Kooli sekretär sularahas jooksva kuu 

20-ndaks kuupäevaks. Koolil on õigus pilli renditasu võlgnikele pilli  järgmisel 

õppeaastal mitte laenata. 

 

 

VII. ÕPILASTE ÕIGUSED JA  KOHUSTUSED 
 

ÕPILASEL ON ÕIGUS: 

1. koolis viibimise ajal vaimsele ja füüsilisele turvalisusele; 

2. kasutada kooli ruume ja vara vastavalt koolis kehtivale korrale; 

3. saada täiendavat abi õpetajatelt õppematerjali omandamiseks vastavalt koolis 

kehtivale korrale; 

4. esmaabile koolis; 

5. saada aineõpetajalt teavet oma hinnete kohta. Hinnetest teavitamine toimub 

õpilaspäeviku, hinnetelehe ja klassitunnistuse kaudu. Õpilaste hindamise kord on 

kehtestatud direktori käskkirjaga ja sellega saab tutvuda kooli kodulehel. 

6. teha adekvaatseid ettepanekuid koolielu korraldamisel; 

7. õppenõukogu otsusega mittenõustumisel, pöörduda kooli hoolekogu või õppe- ja 

kasvatustegevuse üle järelvalvet teostava isiku poole otsuse läbivaatamiseks; 

8. laenutada muusikapille vastavalt koolis kehtivale korrale; 

9. kasutada kooli raamatukogus ja ainekabinettides asuvaid temale vajalikke 

teavikuid: noote ja õppekirjandust. 

 

ÕPILASEL ON KOHUSTUS:  

1. Täita õppenõukogu otsusega kehtestatud kooli kodukorda. 

2. Riietuda korrektselt (eksamil ja esinemisel pidulik riietus). 

Kanda koolis  vahetusjalatseid. 

 

3. Anda üleriided garderoobi. Kool ei vastuta üleriiete taskudesse jäetud 

 väärtuslikke esemete eest. 

4.  Hoida ja kaitsta kooli vara (kooliruumide, õppevahendite, raamatute ja 

 muu koolivara rikkumisel või hooletul hoidmisel hüvitatakse kahju 

 lapsevanema poolt vastavalt vara väärtusele. 

5. Tagastada kooli õppevahendid, pillid  ja õpikud  tähtajaks või koolist 

 lahkumisel. 

6.  Olla sõbralik kaasõpilaste suhtes. 

7.  Osaleda õppetöös vastavalt tunniplaanile ja õppekorraldusele koolis. 

8.  Siseneda klassi õigeaegselt  ja olla valmis õppetööks. Õpilane ei hiline tundi. 

9. Tundide ajal on keelatud MP3 mängijad.  Tunni ajal on mobiiltelefon hääletu, 

õpilane ei     

  kasuta seda helistamiseks ega SMS- saatmiseks. 



10.   Küsida eelnevalt luba tundidest puudumiseks õpetajalt. 

11.  Võtta kaasa kõik koolipäevaks vajalikud õppevahendid. Esitada   õpilaspäevik 

  õpetajale hinde või märkuse kirjutamiseks. 

12.   Distsipliin ja tunnis kaasatöötamine on edu alus! 

13.   Järgida reegleid: Ahtme Kunstide Kooli õpilane ei suitseta, ei tarvita  

alkohoolseid jooke     

  ega narkootilisi aineid. 

14.  Täita täpselt õpetajate ning teiste täiskasvanud juhendajate korraldusi   

väljasõitudel. Täita    

  liikluseeskirju. 

15.  Täita tuleohutusreegleid. Koolis on keelatud kasutada ilma õpetaja 

  juuresolekuta tuletikke, küünlaid, välgumihklit jm tuleohtlike esemeid 

16.   Käituda vahetunnis nii, et ei tekiks  ohtlikku situatsiooni endale ega 

  kaasõpilastele. Koridoris ja treppidel ei tohi joosta ega rüseleda. 

 

VIII  NÕUDMISED KONTSERTIDE KUULAJATELE     

 

1. Saali tuleb siseneda vähemalt 5 minutit enne kontserdi algust. 

2. Hilinemise korral tuleb siseneda muusikapalade vaheajal ehk aplausi ajal ning teisi 

    segamata leida  endale istekoht. 

3. Soovitavalt kuulata kontsert lõpuni. 

4. Kontserdisaali ei tohi siseneda üliriietes. 

5. Enne kontserdi algust tuleb välja lülitada mobiiltelefon.  

6. Kontserdi ajal ära suhtle sõbraga. 

  

IX  ÕPPEPROTSESSI LÕPETAMINE VÕI PEATAMINE  

 

Õpilased peavad kinni õpetajate ja direktori antud korraldustest ja juhtnööridest, mis 

puudutavad õppetööd ja üldist sisekorda koolis. 

 

Nendest juhistest  mittekinnipidamisel võidakse karistada õpilast järgmiselt: 

1. märkusega õpilaspäevikus; 

2. direktori antud hoiatusega; 

3. õpilase kõrvaldamisega õppetööst; 

4. õpilase kustutamisega õpilasnimekirjast.  

 

Õpilase kustutamine õpilasnimekirjast õppeaasta keskel on lubatud ainult 

õppenõukogu otsusel erandjuhtudel - kooli distsipliini süstemaatilisel rikkumisel või 

õppemaksu mittetasumisel ettenähtud tähtajaks. 

  

 
 

 


