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Paide Kunstikooli kodukord 

1. Üldosa 

1.1 Paide Kunstikool on munitsipaalhuvikool, mis annab lastele ja noortele süstemaatilist 

huviharidust. Kooli tegevuse eesmärk on Paide linna ja Järvamaa lastele ning täiskasvanutele 

kvaliteetse kunstiõppe ja huvitegevuse võimaldamine. 

1.2 Paide Kunstikoolis reguleerivad õpilaste käitumist Eesti Vabariigi seadused, nende alusel 

välja antud õigusaktid, kooli põhimäärus, käesolev kodukord ning erinevad väljatöötatud 

Paide linna ja kooli õigusaktid. 

1.3 Kooli kodukorra kehtestab kooli direktor ning selle täitmine on õpilastele ja kooli 

töötaajatele kohustuslik. 

1.4 Kooli kord ja selle muudatused arutatakse läbi õppenõukogus ning esitatakse enne 

kehtestamist arvamuse avaldamiseks kooli hoolekogule. 

2. Paide Kunstikoolis õppimise kord 

2.1 Informatsioon kooli õppimisvõimaluste kohta on kättesaadav kooli kodulehelt 

www.paidekunst.ee 

2.2 Kooli õppima asumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus etteantud blanketil. 

2.3 Koolist lahkumiseks või õppetöö peatamiseks esitada kirjalik avaldus paberil või  e-postiga 

info@paidekunst.ee. 

2.4 Kooli õppetasu kehtestab Paide Linnavolikogu.  

2.4.1 Üksikuid puudutud päevi tasust maha ei arvata, pikemate põhjendatud puudumiste 

korral on võimalik tasaarvestusi teha lapsevanema või täiskasvanud õpilase avalduse 

alusel 

2.4.2 Arved saadab Paide Linnavalitsuse raamatupidaja e-postile.  

2.4.3 Kunstikooli õppetasu tuleb tasuda õigeaegselt – arvel märgitud kuupäevaks. 

2.4.4 Arvete mittetasumisel arvatakse õpilane kunstikoolist välja vastavalt Paide 

Linnavalitsuses kehtestatud korrale.  

2.4.5 Toetuse taotlemiseks saate informatsiooni Paide Linnavalitsuse sotsiaalosakonnast. 

http://www.paidekunst.ee/
mailto:info@paidekunst.ee
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2.5  Paide Kunstikooli õppetöö põhivorm on õppetund. Õppetunnid toimuvad koolis või 

väljaspool kooli vastavalt tunniplaanile.  

2.6 Õppetegevust reguleerib tunniplaan, mis on kättesaadav õpilasele ja tema vanematele kooli 

kodulehelt. 

2.7 Õppetöö algab üldjuhul kell 14.00, õppetund kestab 45 minutit, mis vaheldub 15-minutilise 

vahetunniga.  

2.8 Õpilastele väljastatakse esimese semestri lõpus hinnete/hinnanguteleht ning õppeaasta lõpus 

klassitunnistus.  

2.9 Õppekoormus on kindlaks määratud õppekavas, soovi korral on võimalik valida 

valikkursuseid. Valikkursuste arv ei mõjuta õppemaksu suurust. 

2.10  Kooli algastme ja põhiastme lõpul väljastatakse lõputunnistus. 

2.11  Õpilane ootab tunni algust tunniplaanis ettenähtud klassiruumi juures.  

2.12  Koolivaheajad on samal ajal põhikooli vaheaegadega ning kehtivad kunstikooli õpilastele, 

huviringide õpilastele ja täiskasvanute ringides õppijatele.  

2.13  Kooli õpilased ja õpetajad suhtlevad üksteisega sõbralikult ja lugupidavalt. Kõik kooli 

õpetajad ja õpilased austavad kõigi õpilaste õigust õppida ja õpetaja õigust õpetada.  

2.13.1 Ei segata tundi, ei kiusata kaasõpilasi jne 

2.13.2 Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamise eest vastutavad kõik koolipere liikmed 

2.13.3 Mobiiltelefonid ja muud elektroonilised seadmed peavad olema tundide ajal välja 

lülitatud ja koolikotis. 

2.13.4 Treppidel ja koridorides ei joosta ega lärmata, naaberkoolis on tunnid 

2.13.5 Õpilasel on keelatud kooli territooriumil ilma loata filmida, pildistada ja teksti 

salvestada. 

2.14  Igaüks hoiab korras oma töökoha ja kooliruumid, õppevahendid ja inventari. Kahju, mis on 

tekitatud tahtlikult või hooletusest, tuleb hüvitada. 

2.15  Kunstikooli õpilased ja õpetajad kasutavad üleriiete ja välisjalatsite jaoks kokkulepitud 

hoiukohti, siseruumides kasutatakse vahetusjalatseid.  

2.16  Kunstikooli õpilane võib koolis süüa ja juua. Seda saab teha puhkeruumis, kus on olemas 

vajalikud vahendid. Pärast peseb õpilane tarvitatud nõud ning koristab enda järelt söögilaua. 

2.17  Kõik Paide Kunstikooli õpilased ja õpetajad osalevad kooliaasta avaaktusel ja 

üldkoosolekutel.  

2.18  Koolis on tavaks, et kõik õpilased ja õpetajad osalevad jõulupeol, kevadpeol ja teistel 

ühisüritustel. 
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3. Õpilase tunnustamine 

3.1 Paide Kunstikool tunnustab õpilasi väga hea õppimise, isikliku eeskuju, ühiskondliku 

aktiivsuse ning koolielu edendamise eest järgmiselt: 

3.1.1 tunnustamine suulise kiitusega 

3.1.2 tunnustamine kiitusega õppeaasta lõpus klassitunnistusel 

3.1.3 tunnustamine kooli kiituskirjaga õppeaasta lõpus 

3.1.4 tunustamine kiitusega algastme või põhiastme lõputunnistusel 

3.1.5 tunnustamine kooli tänukirjaga õpilase perekonnale algastme või põhiastme lõpus 

3.1.6 tunnustamine kooli tänukirjaga koolielu edendamise või kooli esindamise eest 

3.1.7 tunnustamine kooli kodulehel ja  kooli Facebooki lehel 

4. Õpilaste õigused 

4.1 Õpilasel on õigus õppida. 

4.2 Õpilasel on õigus saada kooli juhtkonnalt ja õpetajatelt teavet kooli korralduse, 

õppimisvõimaluste ja hindamise kohta. 

4.3 Õpilasel on õigus saada õpetajatelt kord nädalas õpiabi õppekava ulatuses. 

4.4  Kasutada õpptöö välises tegevuses tasuta kooli rajatisi, ruume ja tehnilisi vahendeid 

ettenähtud tingimustel. 

4.5 Avaldada arvamust, teha läbimõeldud ettepanekuid kooli õppekkorralduse, maine 

kujundamise ning arendustegevuse kohta. 

4.6 Osaleda kooli ühisüritustel, sh väljasõitutel, laagrites, näituste avamistel jm. 

4.7 Saada kunstialast õpet vastavalt õppekavale. 

4.8 Olla kaitstud vaimse ja füüsilise vägivalla eest.  

4.9 Pöörduda oma õiguste kaitseks Haridusministeeriumi, Paide Linnavalitsuse või 

lasteorganisatsioonide poole. 

5. Õpilase kohustused 

5.1  Õpilane järgib Eesti Vabariigi seadusi ja täidab kooli kodukorda. 

5.2  Õpilane suhtub õpikohustustesse kohusetundega. 

5.3 Õpilane tagab tunnis töörahu ega sega teisi õpilasi. 

5.4 Õpilane on kohustatud kaasa võtma vajalikud õppetöö vahendid – harilik pliiats, kustukumm 

ja teritaja. 

5.5  Õpilane esindab ennast ja oma kooli väärikalt ja ei kahjusta avalikus ruumis (internet, meedia 

jms) kooli mainet. 

5.6  Õpilane käitub terviseteadlikult; ei tarbi ega oma alkohoolseid jooke, tubakatooteid, 

mokatubakat, e-sigaretti, energiajooke, narkootilisi aineid ning ei harrasta hasartmänge. 
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5.7  Õpilane täidab koolis kehtestatud ohutusnõudeid ja ei kanna kaasasas kaasõpilasi ohustavaid 

esemeid. 

5.8  Õpilane hüvitab koolile või kaasõpilasele teadlikult või hoolimatult tekitatud materiaalse 

kahju. 

5.9 Täitma kooli kodukorda, millega tal on eelnevalt olnud võimalus tutvuda. 

 

 

Läbi arutatud ja kinnitatud Paide Kunstikooli õppenõukogus 30.10.2019 nr 1-3/9 

 

 

 


