
KIVIÕLI KUNSTIDE KOOLI 

 

 MEELESPEA 

 LAPSEVANEMALE 

 

 

ÕPPETEGEVUS 

 
 

Kiviõli Kunstide Kooli õppetegevuse aluseks on välja töötatud õppekava, mille 

rakendamisel arvestatakse õpilase ealisi ja individuaalseid iseärasusi. 

1. Kiviõli Kunstide Kooli asjaajamise keel on eesti keel. 

2. Kiviõli Kunstide Kooli õppekeel on eesti keel  (erandjuhul  ka   vene keel). 

3. Õppeaasta jaguneb kaheks poolaastaks ning koosneb 35 õppenädalast, mis 

korrapärase õppetöö kõrval sisaldab arvestusi, eksameid,  loomingulist ja 

kontserdipraktikat. 

4. Õppeaasta ja õppevaheaegade kestuse määravad  kool ja omavalitsus. 

5. Õpe Kiviõli Kunstide Koolis toimub tunniplaani alusel 45-minutiliste individuaal- ja 

rühmatundidena. Eelkooliõppes võib tunni kestvuseks olla 30 minutit. 

6. Õpilaste teadmisi ja oskusi  hinnatakse vastavalt kooli hindamisjuhendile. 

7. Kiviõli Kunstide Kooli  põhiõppe lõpetamisel saab õpilane lõputunnistuse.  

 

 ÕPILASKOND 
 

8. Kiviõli Kunstide Kooli  õpilaskond moodustatakse sooviavalduse   põhjal lastest ja 

täiskasvanutest. 

9. Lapsevanem (hooldaja), võtab  endale vastutuse õpilase õppimiseks vajalike 

tingimuste loomise ja õppetasu õigeaegse tasumise eest. 

10. Õpilastel on kohustus õppida vastavalt kooli õppekavale ja  tunniplaanile ning 

võimalus avaldada soovi lisaainete õppimiseks. 

11. Õpilase teisi huvikooli seadusega sätestatud õigusi realiseerivad lapsevanemad 

koostöös õppeasutuse juhtkonnaga. 

12. Õpilane on kohustatud järgima kooli kodukorda, kohusetundlikult täitma 

õppeülesandeid, korralikult osa võtma õppetööst kooli õppekavaga määratud mahus, 

võimalikult aegsasti teatama puudumistest haiguse tõttu vm. mõjuvatel põhjustel, 

osalema eksamitel, arvestustel, kontsertidel / näitustel jt. üritustel nii koolis kui ka 

selle esindajana väljaspool kooli. 

13. Õpilase käsutusse antud inventari eest kannab materiaalset vastutust lapsevanem 

(hooldaja) vastavalt tsiviilseadustikule. 

14. Õppeasutus on kohustatud looma  õpilastele  tervisliku ja turvalise õpikeskkonna ja 

võimalikult otstarbeka tunniplaani. 

 

 



  

15. Õpilane arvatakse õppurite nimekirjast välja: 

• kooli või õppeetapi lõpetamisel 

• lapsevanema taotluse alusel 

  

Õpilase võib koolist välja arvata: 

• kui õpilane ei ole õppeveerandi jooksul osalenud õppetöös kokku 50 % tundidest 

• õppenõukogu ettepanekul, kui õpitulemused on mitterahuldavad 

• kui lapsevanema poolt kaetav osalustasu on kahel järjestikusel kuul tasumata 

• kooli kodukorra ja üldtunnustatud käitumisnormide eiramise või rikkumise tõttu 

 

16. Õpilaste nimekirjast kustutamise aluseks on: 

1) lapsevanema avaldus  

2) õppenõukogu otsus  

 

17. Kunstiosakonna õpilane omab järgmisi isiklikke õppevahendeid: pliiatsid, 

kustutuskumm, liimipulk, pintslid 

 

18.Muudatused õpilaste nimekirjas vormistatakse õppeasutuse direktori käskkirjaga.   

 

 

 

 

ÕPPEMAKSU TASUMISE KORD 

 
Kiviõli Kunstide Kooli õppemaks tuleb tasuda iga kuu 25. kuupäevaks (alates 

septembrist – mai kuuni k.a.  kokku 9 kuud). Arve tasumisel on kohustuslik lisada 

viitenumber ja selgitusse märkida arve number.  

Lüganuse Vallavalitsuse arveldusarved: 

Lapsed:  

SEB Pank: EE271010552029022002 

SWEDBANK: EE272200221011483589 

Täiskasvanud õpilased:  

SEB Pank: EE891010220267492221 

SWEDBANK: EE162200221068428704 

Õppemaks tuleb tasuda ka õpilase puudumise korral koolist. 

Viivis 0,2% päevas. 

 

Õppemaks kuus:  

Pilliõpe    15 .- 

Mudilaste laulu- ja mängurühm 13.- 

Kunstiõpe    13.- 

Täiskasvanute pilliõpe  30.- 

Täiskasvanute kunstiõpe  25.- 

Lennumudelism, robootika  6.-  


