Kinnitatud Tapa Muusikakooli Direktori käskkirjaga nr 31 01.10.09
Tapa Muusikakooli kodukord
1. Muusikakool on huvikool, kuhu sisseastumine toimub muusikaliste katsete alusel.
2. Muusikakooli õpilane täidab isevõetud koolikohustust ja on kohustatud õppima.
3. Õppetöö algab 1. septembril. Koolivaheajad kehtestab EV Haridus- ja
teadusministeerium.
4. Õppetöö toimub rühma- ja individuaaltunniplaani alusel, millest tuleb korrektselt kinni
pidada.
5. Õppetöö põhivormiks on õppetund, mille pikkuseks on 45 minutit.
6. Õppetööst puudumise korral tuleb sellest ette teatada õpetajale.
7. Kui tund jääb ära õpetajast olenevatel põhjustel, teatab ta sellest õpilastele.
8. Hilinenud või tunnist puudunud õpilane on kohustatud aru andma õpetajale või
direktorile.
9. Õppetööst põhjuseta puudumiste korral rohkem kui 50% ühe veerandi jooksul, võib
õpilase kustutada muusikakooli õpilaste nimekirjast, teavitades antud probleemist
eelnevalt lapsevanemaid.
10. Õpilane täidab koduseid ülesandeid ja harjutab pilli.
11. Kodus harjutamata jätmisest teatab õpilane õpetajale enne tunni algust, selgitades
põhjuse. Õpetaja võib arvestada õpilase selgitust.
12. Õppetunnid algavad kell 12.25 (kui ei ole lepitud kokku teisiti).
13. Muusikakool on avatud tööpäeviti kell 12.00 – 20.00. Kokkuleppel õpetajaga ja
direktoriga saab kasutada ansambliklassi ka hilisemal ajal.
Õpilase õiguseks ja kohustuseks on:
1. Kasutada õpetaja juhendamisel tasuta õppe- ja huvitegevuseks vastavaid ruume,
inventari, rajatisi, õppevahendeid, õpikuid ja õppekirjandust.
2. Suhtuda hoolikalt ja säästlikult kooli varasse (pillid, noodid, plaadid, noodipuldid,
tehnika, mööbel jne) ning kaaslaste asjadesse. Tekitatud materiaalne kahju tuleb
hüvitada.
3. Muusikakoolile kuuluvaid pille ei tohi ise parandada. Probleemide korral tuleb
pöörduda erialaõpetaja poole.
4. Koolis kasutatakse vahetusjalatseid. Üleriided jäetakse valveta garderoobi. Palume
taskutusse mitte jätta tähtsaid esemeid või dokumente. Kool ei vastuta garderoobist
kaduma läinud esemete eest.
5. Muusikakooli õpingute juurde kuulub tähtsa osana osalemine kontsertidel nii esineja
kui kuulajana.
6. Kontserdi kuulajana pead teadma:
• saali tuleb siseneda vähemalt 5 minutit enne kontserti;
• hilinemise korral tuleb siseneda muusikapalade vahel ehk aplausi ajal ja teisi
segamata leida endale istekoht;
• enne kontserdi algust tuleb välja lülitada mobiiltelefon;
• mõttevahetus kontserdi üle sõbra, klassikaaslase või õpetajaga toimub pärast
kontserti;
• hea tava juurde kuulub esinejate tänamine aplausiga.
7. Kontserdil esineja riietus võiks erineda igapäevasest vabaaja riietusest.
8. Õpilastel on õigus moodustada õpilasomavalitsus, mis tegutseb vastavalt direktori
poolt kinnitatud põhikirjale. Õpilaste esindaja osaleb kooli hoolekogu töös.
9. Muusikakooli õpetajad, õpilased ja töötajad on kõik üks muusikakooli pere ning
ütlevad üksteisele „TERE!“, ka siis kui kohtumine leiab aset väljaspool maja.

