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Haapsalu Muusikakooli õppimise kord 

1. Muusikakool on huvikool, kuhu vastuvõtmine toimub muusikaliste katsete 
alusel. Muusikakooli õppur täidab koolikohustust ja õppekava. 

 

2. Õppetöö algab 1. septembril. Koolivaheajad kehtestab EV 
Haridus- ja teadusministeerium. 

 

3. Õppetöö toimub direktori poolt kinnitatud rühma- ja kontakttundide 
tunniplaani alusel, millest tuleb korrektselt kinni pidada. Kontserdi 
toimumise päeval toimub õppetöö vastavalt kehtestatud tunniplaanile. 

 

4. Õppetöö põhivormiks on õppetund. Pilli- ja rühmatunni pikkuseks on 45 min. 
Eelkooli rühma- ja pillitunni pikkuseks on 35 – 40 min. 

 

5. Õppetööst puudumise korral tuleb saata teade Stuudiumisse (sama päeva 
puudumine registreerida enne kella 11.59). Hilisema teavitusvajaduse korral 
on võimalus saata Stuudiumi kaudu sõnum või muul moel teavitada 
õpetajat.  

 

6. Hilinenud või tunnist puudunud õppur on kohustatud aru andma 
õpetajale või õppealajuhatajale. 

 

7. Õppetööst puudumiste korral ühest õppeainest mõjuva põhjuseta rohkem kui 
50% poolaasta jooksul, võib õppuri välja arvata muusikakooli õppurite 
nimekirjast, teavitades sellest eelnevalt lapsevanemaid või hooldajaid. 

 

8. Õppur täidab koduseid ülesandeid ja harjutab pilli. 
 

9. Kodus harjutamata jätmisest teatab õppur õpetajale enne tunni algust, 
selgitades põhjuse. 

 



10. Muusikakooli välisuks on avatud tööpäeviti kell 11.00 – 19.00. Hilisemad 
sisenejad pöörduvad oma õpetaja poole. 

 

11. Haapsalu Muusikakoolis kasutatakse mobiili ainult helistamiseks. 
 

12. Muusikakooli õpetajad, õppurid ja töötajad on kõik üks muusikakooli 
pere ning ütlevad üksteisele „Tere!“. 

 
13. Võõrad isikud võivad kooli territooriumil viibida vaid ametiasjus ja kooli 

töötajate loal. 
 



 
 

 
 

  Õppuri õiguseks ja kohustuseks on: 

 

1. Kasutada õpetaja juhendamisel  õppe- ja huvitegevuseks vastavaid ruume, 
inventari, õppevahendeid, õpikuid ja õppekirjandust. 

 

2. Suhtuda hoolikalt ja säästlikult kooli varasse (pillid, noodid, noodipuldid, heli-
ning stuudiotehnika, mööbel jne) ning kaaslaste asjadesse. Tekitatud 
materiaalne kahju tuleb hüvitada. 

 

3. Muusikakoolile kuuluvaid pille ei tohi ise parandada. Probleemide korral 
tuleb pöörduda erialaõpetaja poole või kantseleisse. 

 

4. Riietus peab olema korrektne ja keha kattev, mitte teiste sündsustunnet 
riivav. Klassikontsertidel ja eksamitel on õpilane pidulikus riietuses. 
Klassiruumides kasutab õpilane vahetusjalatseid.  

 

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; 
• kontserdi ajal tuleb süveneda esitatavasse muusikasse; 
• mõttevahetus kontserdi üle sõbra, klassikaaslase või õpetajaga toimub 

pärast kontserti; 
• hea tava juurde kuulub esinejate tänamine aplausiga. 

 

7. Kontserdil esineja riietus on korrektne, vahetusjalanõudeks sussid või kingad. 
 
8. Väljaspool muusikakooli võib õpilane esineda muusikakooli nimel ainult oma 

eriala õpetaja nõusolekul.  
 

9. Õppuril on õigus moodustada õpilasomavalitsus, mis tegutseb vastavalt 
direktori poolt kinnitatud põhikirjale. Õppurite esindajal on õigus osaleda 
koolielu küsimuste lahendamisel. 



10. Õpilane jälgib tuleohutuse reegleid.

11. Õppenõukogu otsusega  vähendatakse õppemaksu summat 25% vanema  astme
õpilastel, kelle aastahinded on  “5”.

12. Direktori käskkirjaga avaldatakse kiitust õppeaasta lõpul kooli  õpilasele, kelle
aastahinded on “5”.

13. Kooli õppenõukogu võib oma otsusel kooli  õpilast õppeaasta lõpul ja kooli
lõpetamisel eduka õppimise eest tunnustada järgmiselt: 

• kiituskiri «Väga hea õppimise eest»;
• kiitusega lõputunnistus põhiõppe lõpetamisel
• õppemaksu soodustus 25 % õppemaksu üldsummast

Õpingute katkestamine või peatamine 

1. Enne kevadsemestri lõppu teatab õpilane oma õpetajale õpingute jätkamisest,
katkestamisest või peatamisest. 

2. Eespool täheldatud õpiaja katkestamiseks tuleb õpilase hooldajal või
lapsevanemal kirjutada direktori sellekohane avaldus. 

3. Luba õpingute peatamisekas võidakse anda pikaajalise haiguse või mingil muul
mõjuval põhjusel üheks aastaks. 



 
 

 
 

Lapsevanemad 

 
 
1. Lapsevanemad (hooldajad) peavad tagama oma lapse koolikohustuse täitmise. 
Lastevanematel on õigus: 

• saada informatsiooni kooli õppetöö korralduse kohta Stuudiumist, 
õpetajatelt, juhtkonnalt ja kooli koduleheküljelt www.hmk.edu.ee;       

• nõuda põhjendust ja analüüsi oma lapse õppeedukuse, hoolsuse ja 
käitumise kohta; 

• osaleda oma last puudutavate küsimuste arutelus; 
• lastevanemate esinduse kaudu osaleda kooli õppenõukogu ja hoolekogu 

töös; 
• teha ettepanekuid kõikide koolitöö probleemide lahendamiseks ning ise 

aktiivselt neis osaleda; 
• saada informatsiooni lapse hinnetest suheldes õpetajaga ning Stuudiumi 

kaudu. 
 

2.  Lastevanemate teavitamine toimub: 
 Haapsalu Muusikakooli koduleheküljel; 
 Stuudiumis (regulaarselt); 
 klassi lastevanemate koosolekul (vastavalt vajadusele); 
 kooli lastevanemate koosolekul (1 kord aastas). 

 

 
 
 
 
 
Jaak Vasar 
 
Direktor 
koopiad: raamatupidamine 
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