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Ahtme Kunstide Kooli  õpilaste vastuvõtmise, ühest koolist teise 

ülemineku, nimekirjast kustutamise ja kooli lõpetamise kord 

 

I  ÜLDSÄTTED  

1. Käesoleva korraga sätestatakse Ahtme Kunstide Kooli õpilaste kooli vastuvõtmise, 

ühest koolist teise ülemineku, koolist lahkumise ja nimekirjast kustutamise kord.  

 

II  ÕPILASTE VASTUVÕTMINE  

2.1    Vastuvõtt Ahtme Kunstide Kooli  toimub sisseastumiskatsete põhjal ja konkursi  

alusel üldjuhul juuni alguses. Vabade kohtade olemasolul toimub lisavastuvõtt 

septembri alguses.  

2.2    Muusikaosakonda astumisel katsetele eelnevalt on kohustuslik osa võtta ühest 

konsultatsioonist, kus tutvustatakse ja tehakse läbi musikaalsuskatsete nõudeid. 

       Muusikaosakonna sisseastumiskatseid saavad sooritada kõik Kohtla-Järve linna 

elanike registrisse kantud lapsed, kes on käesoleva aasta 1. novembri  seisuga 

vähemalt 5-aastased.  

          Estraadiosakonda saavad sisseastumiskatsed sooritada lapsed, kes on k.a. 1. 

novembri  seisuga vähemalt 10-aastased.  

2.3    Kunstiosakonda astumisel on vaja sooritada sisseastumiskatse. Sisseastumiskatsed 

saavad sooritada kõik  Kohtla-Järve linna elanike registrisse registreeritud lapsed, 

kes on k.a. 1. septembri seisuga vähemalt  9-aastased.  

2.4    Vastavalt sisseastumiskatsetel saadud tulemustele suunatakse õpilane põhiõppe    

          või huviõppe osakonda. 

 

2.5    Kunstiosakonna eelkooli võetakse vastu ilma katseteta alates  8. eluaastast. Õppe 

kestus on 1 õppeaasta. 

 

2.6    Lisaõpe on mõeldud õpilastele, kes on edukalt läbinud põhiõppe või huviõppe 

õppekava, omavad eeldusi kunstiliseks või muusikaliseks tegevuseks ning on 

orienteeritud professionaalse  hariduse omandamisele valitud erialal ning vajavad 

vanuse tõttu järjepidevat õpet kuni üleminekuni kutseharidusele.                

Lisaõppele võetakse vastu avalduse alusel üldjuhul enne õppeaasta algust.                                                     



Lisaõpe võimalus on põhiõppe ja huviõppe õppekava lõpetanud õpilasel, 

õppimisajaga kuni 2 aastat.  

2.7    Kunstiosakonna lisaõppele saab astuda ilma põhiõppe lõpetamiseta. Selleks on 

vaja esitada vastuvõtukomisjonile isetehtud 4 tööd: 2 joonistust ja 2 maali. 

2.8    Vabaõppe osakonda võetakse vastu vabade kohtade olemasolul avalduse alusel 

ilma katseteta, arvestades õppekavale seatud sisseastumisvanust. Vastuvõtt 

toimub üldjuhul õppeaasta alguses ning ka õppeaasta jooksul vabade kohtade 

olemasolul. Vabaõpe on mõeldud õpilastele, kes ei suuda või ei soovi mingil 

põhjusel täita põhiõppe, huviõppe või lisaõppe õppekava mahtu. Maksimaalne 

õppetundide arv muusika-ja estraadiosakonnas on kuni 3 tundi nädalas, 

kunstiosakonnas kuni 6 tundi nädalas. Õppeaeg on muusikaosakonnas mitte 

kauem, kui 7 aastat, kunsti-ja estraadiosakonnas mitte kauem, kui 4 aastat. Peale 

lõputunnistuse saamist mitte kauem, kui 2 aastat. Õppe kestus on 1 õppeaasta. 

Edasi õppimise soovi korral tuleb igal aastal esitada uus avaldus. Vabaõppe 

õpilane ei saa lõputunnistust. 

2.9    Muusikaosakonna täiskasvanute vabaõppesse võetakse õppima täiskasvanuid 

alates 19. eluaastast avalduse alusel vabade õppekohtade olemasolul ilma 

katseteta. Vastuvõtt toimub üldjuhul õppeaasta alguses, vabade kohtade 

olemasolul  ka I trimestri jooksul direktsiooni otsusega. Täiskasvanu esitab 

sisseastumisel avalduse kooli blanketil ja isikut tõendava dokumendi koopia.  

Õpitakse ainult pillimängu kuni 2 individuaalset tundi nädalas. Õppe kestus on 1 

õppeaasta. Õppeaeg muusikaosakonnas mitte kauem, kui 7 aastat, 

estraadiosakonnas mitte kauem, kui 4 aastat. Edasi õppimise soovi korral tuleb 

igal aastal esitada uus avaldus. Täiskasvanute vabaõppe õpilane ei saa 

lõputunnistust.  

2.10  Isemajandavatesse ettevalmistusrühmadesse ja huviringidesse („Muusikaline 

teater“, „Arvutimuusika stuudio“ ja „Keraamika“) võetakse lapsi vastu 

lapsevanema avalduse alusel ilma katseteta üldjuhul õppeaasta alguses, kui ka 

õppeaasta jooksul. 

2.11  Kui laps ei ole sisse kirjutatud Kohtla-Järve linna, peavad lapsevanemad tooma         

elukohajärgsest omavalitsusest garantiikirja selle kohta, et omavalitsus on nõus  

tasuma õpilaskoha tegevuskulu maksumuse eest. 

2.12  Sisseastumiseks Ahtme Kunstide Kooli esitab lapsevanem eelnevalt avalduse 

kooli  blanketil, koopia lapse sünnitunnistusest või ID kaardist või passist ning 

ühe 3x4 foto.  

2.13  Vastuvõtmise otsustab vastuvõtukomisjon ja direktsioon hinnete alusel.  

2.14  Kui õpilasel on õppetasu võlgnevused, ei võeta teda vastu ühe õppekava 

lõpetamisel järgmisele õppekavale ega ka lisaõppele ja vabaõppele. 

 

2.15  Täpsemalt sisseastumistingimusi ja korda reguleerib dokument „Ahtme Kunstide 

Kooli  sisseastumistingimused ja kord“ 

 

III ÕPILASE ÜLEMINEK ÜHEST OSAKONNAST TEISE, ÜHEST KOOLIST TEISE, 

JA KOOLIST LAHKUMINE ENNE KOOLI (või algastme) LÕPETAMIST  

  3.1   Üldjuhul toimub õpilase üleminek põhiõppe osakonnast huviõppe osakonda   



           suvisel koolivaheajal, kuid lapsevanema avalduse alusel või õppenõukogu otsusel 

           võib see toimuda ka õppeaasta keskel.  

3.2.   Üldjuhul toimub üleminek põhiõppe osakonnast või huviõppe osakonnast    

vabaõppe osakonda suvisel koolivaheajal, kuid lapsevanema avalduse alusel võib 

see toimuda ka õppeaasta keskel.  

3.3.   Üldjuhul toimub õpilase üleminek ühest muusika-või estraadiosakonna 

õppekavast teisele õppekavale suvisel koolivaheajal (erandjuhul õppeaasta keskel 

mõjuva põhjuse korral lapsevanema avalduse alusel) ja seda käsitletakse kui ühest 

õppekavast lahkumist ja teise vastuvõtmist.  

          Üleminekul ühe osakonna piires ei pea sisseastumiseksamiе sooritama. 

Üleminekul muusikaosakonnast estraadiosakonda tuleb sooritada 

sisseastumiseksam. 

3.4     Üldjuhul toimub õpilase üleminek ühest huvikoolist teise suvisel koolivaheajal 

(erandjuhul õppeaasta keskel mõjuva põhjuse korral) ja seda käsitletakse kui ühest 

koolist lahkumist ja teise kooli vastuvõtmist. 

                   Üleminek ühest koolist teise toimub lapsevanema (teda esindava isiku) avalduse 

alusel, milline peab olema esitatud üldjuhul antud õppeaasta lõpul (enne suvist 

koolivaheaega).  

 

3.5     Lapsevanema soovi korral on Ahtme Kunstide Kool kohustatud andma koolist          

lahkuvale õpilasele kaasa:  

         - koopia tema eriala õppeplaanist, millesse on kantud erialas läbitud repertuaar, 

hindelised esinemised ning sõnaline hinnang õpilase arengutaseme ja klassile 

vastavuse kohta;  

                   - klassitunnistuse, millele on kantud jooksval õppeaastal lõpetatud õppetrimestrite    

                     hinded.  

 

3.6    Ahtme Kunstide Kooli  üle tulnud õpilane võetakse vastu samasse klassi, kui 

koolide õppekavad on sarnased. Kui koolide õppekavad on erinevad, siis otsustab 

direktsioon,millises klassis hakkab õpilane õppima. 

3.7    Lapsevanema avalduse alusel võib õpilane lahkuda Ahtme Kunstide Koolist igal 

ajal, kuid soovitatav on seda teha õppeaasta lõpul. 

3.8    Lahkumisavaldust ei saa esitada tagasiulatuva jõuga. Õpilase huvikoolist 

väljaarvamisel õpilase (alates 19. a) või lapsevanema lahkumisavalduse alusel 

tuleb avaldus esitada enne järgmise kuu 1. kuupäeva, vastasel juhul tuleb 

määratud  kuu õppetasu tasuda kogu kehtestatud määras.     

 

         3.9     Ülemakstud õppetasu tagastatakse lapsevanema avalduse või direktori käskkirja   

                   alusel täiskuude summas. 

 

3.10  Enne lahkumisavalduse esitamist peab olema tasutud õppetasu ning tagastatud 

koolile kuuluvad materiaalsed väärtused (õppevahendid, õppeinventaar), mis olid 

antud välja tasuta või tasuliseks kasutamiseks. 

 

 

 



IV KOOLI LÕPETAMINE 

4.1    Ahtme Kunstide Kool loetakse lõpetatuks pärast asjakohase huviala õppekava 

täitmist. 

4.2    Huvikooli lõpetamisel väljastatakse lõputunnistus, milles kajastatakse huvikoolis 

õppimise aeg ja läbitud õppeainete loend. 

4.3    Muusikaosakonna lõpetamiseks tuleb sooritada solfedžo, teooria ja põhipilli 

(põhiaine) eksamid. 

4.4    Estraadiosakonna lõpetamiseks tuleb sooritada solfedžo, koosmusitseerimise 

(väljaarvatud estraadi laulu õppekava õpilased) ja põhipilli eksamid. 

4.5    Kunstiosakonna lõpetamiseks tuleb kaitsta lõputöö. 

     4.6    Õpilasele, kellel on õppetasu võlgnevused või tagastamata kooli materiaalsed             

väärtused (noodid, õppeinventar, kostüümid jt.), lõputunnistus ei väljastata kuni 

võlg tasutakse ja materiaalsed väärtused tagastatakse.  

 

  

V ÕPILASE NIMEKIRJAST KUSTUTAMINE  

5.1.   Õpilane kustutatakse kooli nimekirjast:  

 5.1.1. õpilase (alates 19. a) või lapsevanema lahkumisavalduse alusel;  

 5.1.2. õppekava täitmisel õpingute lõpetamisel; 

5.1.3. muusikaosakonna noorema astme (4. klass) lõpetamisel, kui ta ei avalda    

soovi õpinguid jätkata; tuleb esitada lahkumisavaldus. 

         5.1.3. mitterahuldavate õppetulemuste tõttu õppenõukogu otsuse alusel õppeaasta 

lõpus;  

         5.1.4. mitterahuldava käitumise, üldtunnustatud käitumisnormide või kodukorra 

rikkumise korral õppenõukogu otsuse alusel juhul kui eelnevalt on õpilase suhtes 

võetud kasutusele muid mõjutusvahendeid ja probleemidest teavitatud vanemaid; 

         5.1.5. vabaõppe, lisaõppe ja täiskasvanute vabaõppe õpilased õppeaasta lõpus; 

 


