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KIVIÕLI KUNSTIDE KOOL 

 

KODUKORD 
 

1. Üldsätted 
 

1.1 Kodukord on koostatud kooskõlas Huvikooli seadusega, Kiviõli Kunstide Kooli 
põhimäärusega ning Huviharidusstandardiga. 

1.2 Kodukorra reeglite täitmine on kohustuslik kõikidele: õpilastele, lapsevanematele ja  
personalile.  

1.3 Kiviõli Kunstide Kooli õppetöö põhivorm on tund, õppetööd võib läbi viia ka kontsertite, 
näituste, loengute, õpitubade ja õppepraktika vormis. 

1.4 Koolis valmistatud õppe- ja lõputöid on koolil õigus kasutada õppetöös näidisteks ja 
Kiviõli  Kunstide Kooli esindamiseks näitustel ja konkurssidel. 

1.5 Õpilase käsutusse antud inventari eest kannab materiaalset vastutust lapsevanem 
(eestkostja) või täiskasvanud õpilane. 

1.6 Huvikooli kodukord on avalik dokument, millega saab tutvuda kooli veebilehel 
https://kivikunstkool.ee/dokumendid/ . 

1.7 Õpilastele ja lapsevanematele tutvustatakse Kiviõli Kunstide Kooli kodukorda esimesel 
võimalusel, aga mitte hiljem kui üks kuu peale õpingute alustamist. 

 

2. Kiviõli Kunstide Kooli vastuvõtmine ja väljaarvamine 
 

2.1 Kiviõli Kunstide Kooli võetakse isik (edaspidi õpilane), kelle elukohana on Eesti 
rahvastikuregistrisse kantud Lüganuse vald. 



2.2 Vabade kohtade olemasolul võetakse õpilasi väljastpoolt Lüganuse valla 
haldusterritooriumi isiku elukohajärgse valla- või linnavalitsuse   ja Lüganuse vallavalitsuse vahel 
sõlmitud lepingu alusel. 

2.3 Kiviõli Kunstide Kooli vastuvõtmiseks esitab õpilane või alaealise õpilase puhul  
lapsevanem, eestkostja või hooldaja avalduse. 

2.4 Kiviõli Kunstide Kooli vastuvõtmisel on õpilasel ja lapsevanemal õigus tutvuda kooli 
põhimäärusega ja muude kooli tegevust reguleerivate õigusaktidega ning saada teavet huvialade 
õppekavade ning tunniplaani kohta. 

2.5 Õpilase koolist väljaarvamine toimub kooli lõpetamisel, kooli algatusel või õpilase või 
lapsevanema avalduse alusel. 

2.6 Õpilane (juhul, kui ta on täiskasvanud) või lapsevanem esitab kooli direktorile avalduse 
omal soovil koolist lahkumiseks. Avaldus, mis on esitatud  enne 15-ndat kuupäeva jõustub samast 
kuust. Alates 15-ndast kuupäevast esitatud avaldused jõustuvad järgmisest kalendrikuust.  

2.7 Kiviõli Kunstide Koolist võib õpilase välja arvata: 

• kui õpilane on õppetööst põhjuseta puudunud õppeveerandi jooksul üle 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. 

 

3. Õppetöö korraldus 
 

3.1 Õppeaasta  koosneb õppeperioodist, mis on vähemalt 175 kalendripäeva ja 
õppe(kooli)vaheaegadest, mis on üldjuhul samal ajal  Lüganuse valla üldhariduskoolide 
õppevaheaegadega. 

3.2 Õppeperioodi ajal on Kiviõli Kunstide Kool avatud 6 päeva nädalas: esmaspäevast reedeni 
kella 9.00 – 21.00, laupäeval kella 9.30 – 17.00, kool võib olla avatud erandjuhtudel ka 
pühapäeviti. 

3.3 Õppetöö toimub vastavalt tunniplaanile. Koolivaheaegadel kooliealistel õpilastel õppetööd 
tavaliselt ei toimu, kuid kooli juhtkond võib otsustada ka teisiti. Täiskasvanud õpilastel 
koolivaheaegasid ei ole. 

3.4 Õppetunni pikkused ja nädala õppetundide arv määratakse kindlaks kooli õppekavas   , mis 
on leitav Eesti Hariduse Infosüsteemi kodulehelt http://www.ehis.ee/  

3.5 Vajalikku informatsiooni tunniplaani kohta on võimalik külalistel, lapsevanematel ja 
õpilastel saada õpetajalt ja kooli koduleheküljelt https://www.kivikunstkool.ee/ 



3.6 Õpilase tunniplaani  muudatused tehakse õpilasele ja tema vanematele teatavaks 
elektroonilise õppeinfosüsteemi Stuudium ja/või kooli https://www.kivikunstkool.ee/ kodulehe 
kaudu. 

3.7 Kui õpilasel või vanemal ei ole võimalik saada teavet Stuudiumi kaudu või kooli kodulehe 
vahendusel, siis tehakse õpilasele ja vanemale tunniplaani  õpilasele kohalduv osa teatavaks viisil, 
milles klassijuhataja või põhiõpetaja lepib kokku õpilase ja lapsevanemaga individuaalselt. 

3.8 Lapse koolist puudumise, selle kestvuse ja puudumise põhjuse teatab lapsevanem läbi 
elektroonilise õppeinfosüsteemi Stuudium või mõnel muul kirjalikku taasesitamist võimaldavas 
vormis hiljemalt  puudumise päeval, enne õppetunni algust . 

3.9 Koolis tohivad käia vaid haigusnähtudeta õpilased ja personal. Haigusnähtudega tuleb 
jääda koju. Koolil on õigus saata haigusnähtudega laps koju   või kutsuda lapsevanem järgi ning 
piirata lapsevanemate liikumist koolihoones. Juhtkonnal on õigus saata haigustunnustega õpetaja 
koju. 

3.10  Õpitulemustele hinnangute andmist ja hindamist reguleerib Kiviõli Kunstide Kooli õpilase 
hindamise kord, millega saab tutvuda  https://kivikunstkool.ee/dokumendid/  

3.11  Kiviõli Kunstide Koolil  on lapsevanema või täiskasvanud õpilase nõusolekul õigus 
õppeaasta jooksul valminud õpilastöödest teha valik kooli fondi. 

3.12  Kiviõli Kunstide Koolil   on lapsevanema või täiskasvanud õpilase nõusolekul õigus 
esitada õpilastöid konkurssidele ja eksponeerida näitustel. Kool ei ole kohustatud töid  tagastama.   

3.13  Kooli siseruumides on nõutud vahetusjalatsite kasutamine, samuti ei sisene keegi 
üleriietes klassiruumi, välisjalatsid ja üleriided jäetakse garderoobi.  

3.14  Kooli ruumides ja territooriumil on keelatud tarbida alkoholi ja narkootilisi aineid, ega 
suitsetata. 

3.15  Kooli territooriumil on pürotehniliste vahendite kasutamine keelatud, välja arvatud juhul, 
kui kooli administratsioon on nende kasutamiseks andnud loa.  

 

 

4. Õpilaste õigused ja kohustused 
 

4.1 Õpilasel on õigus: 

• nõuda huviala õppekavale vastavat tegevust; 

• valida oma huvidele ja võimetele vastav(ad) huvialad vabade kohtade olemasolul; 

• kasutada kooli ruume ja õppevahendeid kokkuleppel juhendajaga ning saada oskuslikku   
juhendamist oma tööde teostamisel; 



• olla kaitstud vaimse ja füüsilise vägivalla eest,  juhtumitest tuleb teavitada kooli töötajaid; 

• pöörduda kõikide murede, soovide, ettepanekute ja küsimustega õpetajate või teiste kooli 
töötajate poole;  

• õpilasel on õigus osaleda näitustel, kontsertidel jt üritustel nii koolis kui ka Kiviõli 
Kunstide Kooli esindajana väljaspool kooli;  

• osaleda valitud esindaja kaudu huvikooli hoolekogu tegevuses; 

• kasutada muid seaduse ja huvikooli põhimäärusega kehtestatud õigusi. 

 

4.2 Õpilane on kohustatud: 

• osa võtma õppetööst õppekavaga määratud mahus vastavalt tunniplaanile, kui ei ole kokku   
lepitud teisiti; 

• olema tunnis tähelepanelik, hoolega töötama ja täitma õpetaja korraldusi ja kasutama tundi 
võimete kohaselt oma oskuste arendamiseks;  

• järgima Kiviõli Kunstide Kooli kodukorda,  olema abivalmis, lahke ja viisakas nii 
kaasõpilaste, õpetajate, teiste kooli töötajate ja külalistega;  

• mitte seadma ohtu kaasõpilaste ja enese turvalisust ning ei ahista kaasõpilasi ja õpetajaid 
vaimselt ega füüsiliselt; 

• õpilasel pole lubatud kasutada tunnis nutitelefoni või teisi elektroonilisi vahendeid, välja 
arvatud  õpetaja loal või hädaolukorras;   

• vastutama oma isiklike asjade eest ning hoidma need enda lähedal; 

• kandma hoolt puhtuse ja korra eest kooliruumides, hoidma kooli vara ja kasutama talle 
antud õppevahendeid ja materjale heaperemehelikult ja kokkuhoidlikult; 

• õpilase kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamisel on õpilane kohustatud tagastama talle 
renditud kooli inventari, õpikud jne  ja likvideerima muud õppe- ja kasvatustööga seotud 
võlgnevused; 

• jälgima klassist lahkudes, et tema töökoht jääb korda; 

• hüvitama seinte, uste, akende, toataimede ja kooliinventari määrimisel või rikkumisel 
koolile tekitatud kahjud; 

• täitma koolis hügieeninõudeid ja haigena kooli mitte tulema; 

• täitma muid seaduses ja huvikooli põhimääruses sätestatud kohustusi. 

 

 



5. Kiviõli Kunstide Kooli lõpetamine 
 

5.1  Kiviõli Kunstide Kool loetakse lõpetatuks pärast huviala õppekava täitmist. 

5.2 Kooli lõpetamist tõendab kooli lõpudokument, milles kajastatakse koolis õppimise aeg ja 
läbitud õppeainete loend. Vabaõppe õppekestust ei ole ajaliselt piiritletud ja selles õppevormis 
õppinutele lõpudokumenti ei väljastata. Õpilase soovi korral väljastatakse talle tunnistus läbitud 
õppeainete kohta . 

 

6. Lõppsätted 
 

6.1 Kooli kodukorra kehtestab ja kinnitab direktor ning see on õpilastele ja koolitöötajatele 
täitmiseks kohustuslik koolimajas, kooli territooriumil ning kõigil kooli poolt organiseeritud 
üritustel ning lapsevanematele järgimiseks.  

6.2  Kiviõli Kunstide Kooli kodukord vaadatakse vajadusel  üle üks kord aastas enne uue õppeaasta 
algust või seoses õigusaktide või põhimääruse muudatustega. 


