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Heino Elleri nim Tartu Muusikakooli õpilaste sisekorraeeskiri
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Üldsätted

1.1 H. Elleri nim. Tartu Muusikakooli õpilaste sisekorraeeskiri määrab ära õpilaste
käitumisreeglid, õigused ja kohustused.
1.2 Õpilane peab järgima kooli põhimääruse, õppekorralduseeskirja, õpilaste sisekorraeeskirja ja
muude õigusaktidega kehtestatud kohustusi.
1.3 Sisekorraeeskirja muudetakse või täiendatakse vastavalt vajadusele, muudatused kinnitatakse
direktori käskkirjaga.
2

Õpilane:

2.1. peab kinni omavahel sõlmitud kokkulepetest ja tähtaegadest;
2.2. peab lugu enda ja teiste ajaplaanist, jõuab tundidesse õigeks ajaks, muudatused kooskõlastab
varakult;
2.3. sooritab eksamid ja arvestused ettenähtud tähtaegadeks, töö võlgnevusel esitab seletuskirja või
arstitõendi enne sessiooni lõppu;
2.4. osaleb kavakindlalt õppetöös ning õpib kõiki aineid oma võimete kohaselt;
2.5. hoolitseb oma ja kooli instrumentide ning töövahendite eest ning ei unusta koju tundides
tarvilikku;
2.6. pärast klassiruumis harjutamist sulgeb klaveri ja kustutab tule;
2.7. tagastab koolile kuuluvad instrumendid, õpikud, noodid ja muud õppevahendid õppeaasta
lõppedes või koolist lahkumisel;
2.8. ei kasuta õppetöö ajal mobiiltelefoni ega teisi õppetööd segavaid vahendeid;
2.9. hoiab korras kooli ruumid ja vara, kui midagi on tema süül lõhutud või rikutud, siis hüvitab
kahju;
2.10. hoiab oma koolimaja puhta ja kaunina, kannab lumisel ja porisel ajal vahetusjalatseid;
2.11. järgib seadust, millega on keelatud koolis ja kooli territooriumil suitsetamine ning alkoholija mõnuainete tarvitamine;
2.12. suhtub endasse ja teistesse väärikalt ja lugupidavalt, täidab ühiselu reegleid, järgib häid
tavasid, eetika- ja käitumisnorme, on viisakas ja taktitundeline nii koolis kui ka väljaspool kooli;
2.13. hoiab kooli head mainet;
2.14. hoolib endast ja teistest: õnnetustest või vägivallajuhtumitest koolis teatab kohe kooli
juhtkonnale;
2.15. täidab töötervishoiu- ja tuleohutuseeskirju ning tegutseb hädaolukorras (tulekahju, veeavarii
jms.) vastavalt eeskirjadele ja kooli töötajate korraldustele;
2.16. tunneb kooli ajalugu, austab õpetajate, koolitöötajate ja kaasõpilaste tööd ning väärtustab
põlvkondade järjepidevust;
2.17. tunneb huvi kaasõpilaste ja õpetajate muusikalise tegevuse vastu ning tunnustab seda.

3 Õpilasel on õigus:
3.1. saada tasuta õpetust kooli õppekavas ettenähtud programmi ulatuses;
3.2. valida kooli õppekavast lähtuvalt valikaineid vastavalt koolis kehtestatud korrale;
3.3. saada vajadusel täiendavat abi õpetajalt;
3.4. saada teavet õpetajalt hindamiskorra ja hinnete, juhtkonnalt koolikorralduse ja õpilaste õiguste
kohta;
3.5. osaleda õpilasesinduse valimisel ning kandideerida õpilasesindusse;
3.6. kasutada õppekavavälises tegevuses oma kooli ruume, raamatukogu, õppe-, tehnilisi- ja muid
vahendeid kooli kehtestatud tingimustel ja korras;
3.7. saada õppe-, sõidu- ja koolilõunatoetust vastavalt seaduses kehtestatud korrale;
3.8. saada õppimise toetamiseks tasuta tugiteenuseid;
3.9. avaldada oma arvamust ja teha ettepanekuid koolikorralduse paremaks toimimiseks
õpilasesindusele või otse kooli juhtkonnale.

