Saue Muusikakooli kodukord

ÜLDSÄTTED


Saue Muusikakool on huvikool, kuhu sisseastumine toimub muusikaliste katsete alusel



Muusikakool on avatud tööpäeviti 12.00-19.00



Muusikakooli õpilased sisenevad muusikakooli Saue Gümnaasiumi õpilaspiletiga või
Saue Muusikakooli uksekaardiga.



Poistekoor saab siseneda muusikakooli ruumidesse Saue Gümnaasiumi õpilaspiletiga
tööpäeviti 12.00-16.00.



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



Õppetööst puudumise korral tuleb sellest esimesel võimalusel õpetajale ette teatada.



Kui tund jääb ära õpetajast olenevatel põhjustel, teatab ta sellest õpilastele.



Muusikakooli õpilaskoha kasutamise lepingu sõlminud isik peab jälgima ja täitma
lepingus olevaid sätteid, mille ta kinnitas oma allkirjaga.



Igal Saue Muusikakooli õpilasel on Saue Muusikakooli õpilaspäevik:
 õpilaspäevik on dokument, mida tuleb hoida;
 õpilaspäeviku täitmine, kaasas kandmine ning õpetajale esitamine on kohustuslik;
 päevik on sidevahendiks kooli ja lapsevanema vahel.

ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
Saue Muusikakooli õpilane:


suhtub oma kooli lugupidamisega



on viisakas, teretab esimesena täiskasvanuid



vastutab oma sõnade ja tegude eest



ei suitseta, ei tarbi narkootilisi aineid ega alkohoolseid jooke kooli territooriumil



hoiab kooli vara, hüvitab tekitatud kahju



hoiab puhtust (viskab prahi prügikasti)



jätab üleriided, peakatte ja välisjalatsid garderoobi



kannab vahetusjalatseid



ei jäta garderoobi väärtuslikke esemeid



jätab pilli selleks ettenähtud kohta



siseneb õpetajate tuppa ainult põhjendatud vajadusel



täidab õpetajate ja teiste täiskasvanute korraldusi



võtab osa kõigist õppekavas ettenähtud tundidest



jõuab tundi (tundidesse) õigeaegselt



on tundideks ettevalmistunud



kannab kaasas vajalikke töövahendeid



ei söö muusikakooli ruumides



lahkudes jätab muusikakooli ruumid puhtaks



ei katkesta õppetööd õppeaasta keskel mõjuva põhjuseta



ei lärma ja ei jookse koridorides oma tundi (tunde) oodates



mobiiltelefoni ja muid elektroonilisi seadmeid
o kasutab tunnis ainult õpetaja korraldusel ja õppe-eesmärgil
o kasutab koridoris ainult hääletul režiimil.
o Kui õpilane ei järgi antud korraldust, on õpetajal õigus esemed ajutiselt
konfiskeerida ja need tagastatakse vanemale.

Õpilasel on õigus:


saada õpetust koolis kehtestatud aineprogrammide mahus



enda initsiatiivil luua muusikalisi koosseise



saada õigeaegset teavet koolikorralduse kohta



kasutada kooli õppevahendeid



kasutada harjutusruume vastavalt kokkuleppele

Probleemide korral
Muusikakooli õpilane:


lahendab konfliktsituatsiooni, pöördudes esmalt erialaõpetaja poole, seejärel alles
direktsiooni poole



teavitab viivitamatult õnnetusjuhtumist kooli personali.

