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Pärnu Kunstide Kooli
KODUKORD

1. Üldsätted
1.1 Kooli kodukord kehtestab üldised käitumisreeglid koolis.
1.2 Koolipere lähtub oma tegevuses ja käitumises Eesti Vabariigi seadustest, kooli
õppekavadest ja koolis vastuvõetud kodukorrast, kehtivatest kokkulepetest ja kooli
põhiväärtustest ning kooli töökorraldusreeglitest.
1.3 Suhtlemise aluseks koolis on vastastikune austus ja lugupidamine.
1.4 Kodukord on kättesaadav kooli teadete tahvlil ja elektrooniliselt kooli kodulehel.
1.5 Kooli kodukord on täitmiseks õppehoonetes, kooli territooriumitel ning kõigil kooli poolt
organiseeritud sündmustel ja väljasõitudel.

2. Õpilase õigused
2.1 Omandada kooli õppekavade raames oma võimetele ja huvidele vastavat huviharidust.
2.2 Saada teavet õppetöö korralduse, hindamise korra ning samuti esmast teavet

edasiõppimisvõimaluste kohta oma õpetajatelt või kooli juhtkonnalt.
2.3  Kasutada kooli juhtkonnaga kokkuleppel kooli ruume ning õppevahendeid koolivälises
töös.
2.4 Õigus konfliktsituatsiooni puhul pöörduda oma õpetajate või kooli juhtkonna poole.

3. Õpilase kohustused
3.1 Osaleda õppetöös tunniplaani alusel.
3.2 Tulla tundi õigeaegselt, mitte lahkuda enne tundide lõppu ilma eelneva kokkuleppeta.
Hilinemise korral teavitada sellest õpetajat.
3.3 Koolist puudumise korral teavitada sellest õpetajat.
3.4  Tundidest puudumisel omandada materjal kas iseseisvalt või kokkuleppel õpetajaga
eraldi tundides.
3.5 Panna üleriided selleks ettenähtud kohta.
3.6 Kanda õppetööks sobilikku (õppetööd mittetakistavat) riietust ja vahetusjalanõusid.
3.7 Hoida puhtust ja korda kooli õppehoonetes ning territooriumitel.
3.8 Hoida isiklikku ja ühiskondlikku vara.
3.9 Täita koolitöötajate korraldusi seoses ohutustehnika ja tuleohutusreeglitest
kinnipidamisega.
3.10 Käituda viisakalt ja sallivalt.
3.11 Teatada igast vägivalla juhtumist, vargusest, esemete kadumisest ja kooli vara
lõhkumisest viivitamatult õpetajatele või kooli töötajatele.



4. Õpilasele kehtivad keelud
4.1 Alkoholi, tubakatoodete, e-sigarettide ning narkootiliste ainete omamine ja tarbimine.
4.2 Vaimne- ja füüsiline vägivald kaasõpilaste ja töötajate suhtes.
4.3 Õppetöö häirimine.
4.4 Elektrooniliste seadmete kasutamine õppetundides v.a. kokkuleppel õpetajaga.
4.5 Koolis toimuva salvestamine ja pildistamine ilma eelneva kokkuleppeta õpetaja või
juhtkonnaga.
4.6 Võimalike ohuallikate (pürotehnika, terariistad jms) kooli toomine.
4.7 Tõukeratta, jalgratta, rula vms. koolimajja sisenemine.
4.8 Ilma eelneva kokkuleppeta sõprade - tuttavate kutsumine omavoliliselt õpperuumidesse
õppetöö ajal.
4.9 Siseneda põhjuseta õpetajate tuppa või  kantselei ruumidesse.

5. Õpilaste korrarikkumistega kaasnevad  karistused.
5.1 Õpetaja suuline märkus.
5.2 Suuline või kirjalik teatamine lapsevanemale.
5.3 Tunnist eemaldamine.
5.4 Seletuskirja kirjutamine.
5.5 Tekitatud kahju rahaline hüvitamine.
5.6 Vestlus kooli juhtkonnaga.
5.7 Direktori käskkirjaline noomitus.
5.8 Õpilase nimekirjast kustutamine.

6. Õpilaste tunnustamine
6.1 Suuline kiitus ja tunnustav hinnang.
6.2 Õpilase tunnustamine kiitus- ,tänu- või direktori käskkirjaga.
6.3 Kooli esindamine ja õpilase esinemine näitustel, kontserditel, konkurssidel, festivalidel
või teistel sündmustel.
6.4 Õpilase esitamine autasude saamiseks vastavalt nende statuutidele.

7. Lõppsätted
7.1 Pärnu Kunstide Kooli kodukorra kinnitab õppenõukogu.
7.2 Kooli kodukorraga saab tutvuda paberkandjal, kooli teadete tahvlil, õpetajate toas ning
elektrooniliselt kooli kodulehel.


