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Narva Laste Loomemaja
kodukorra eeskirjad.
1.

Narva Laste Loomemaja õpilased riietuvad puhtalt ja aastaajale vastavalt, kannavad
korrektset soengut ja vahetusjalatseid. Pidulik rõivastus erineb argipäevasest.

2.

NLL õppe- ja kasvatustöö põhivormiks on tund, õppetööd võib läbi viia näituste, festivalide,
pidude, võistluste, laagrite ja kontsertide vormis.

3.

NLL uksed avatakse kell 8.00 ja suletakse kell 21.00, laupäeval suletakse uksed kell 18.00,
pühapäeval - on suletud. Suveperioodil on uksed avatud 9.00 kuni 18.00, laupäeval ja
pühapäeval on puhkepäev.

4.

Õppetunnid toimuvad vastavalt tunniplaanile ja ringide juhid peavad olema kohal oma
kabinetis 15 minutit enne tunni algust. Kui tunniplaan muutub, siis pannakse informatsioon
välja vestibüülis asuvale stendile ja veebilehele www.nll.ee

5.

Õppetöö ei toimu juhul kui temperatuur kabinettides on all +14o C kraadi ning kui väljas on
all –28o C.

6.

Kõik ringijuhid ja muud töötajad austavad NLL-is õppivaid õpilasi. Suhete hoidmine toimub
toetudes vastasikusele austusele ja heasoovlikkusele.

7.

Ringides toimunud probleemid lahendatakse ringijuhtide tasandil.

8.

Kõik ringijuhid ja õpilased on kohustatud osa võtma NLL-i traditsioonilistest üritustest:
jubelidaatumid, ringide õpilasteks pühitsemine, ülevaatused (näitused ja kontserdid).

9.

Laste loomemajal on õigus õppeaasta lõpus valida õpilaste poolt valmistatud töödest
eksponaate kooli fondi jaoks.

10. NLL on õigus esitada õpilastöid konkurssidele ning eksponeerida töid näitustel, arvestusega,
et töid võidakse mitte tagastada.
11. NLL kostüümide ja muude riietuse elementide kasutamisel esemed tuleb tagastada
puhastena ja heas seisundis. Kahjustuste korral tuleb kahju hüvitada.
12. Õppetundides õpilased ei kasuta kõrvaklappe ja hoiavad mobiiltelefone väljalülitatutena.
Erandiks võivad olla juhud, kui õpetaja on andnud selleks loa.
13. Narva Laste Loomemajas on oma sümboolika ja õpilastel on õigus seda kanda.
14. Õppekabinette ja muid ruume koristab tehniline personal, õpilased hoiavad puhtust oma
töökohtadel, ei loobi prügi koridorides ja muudes üldkasutatavates kohtades.
15. Puhtuse ja korra hoidmiseks hoones nii õpilased kui ka täiskasvanud annavad üleriided ja
välisjalatsid riidehoidu, panevad jalga vahetusjalatsid või kasutavad kilest susse. Garderoobi
jäetakse: üleriided, välisjalatsid, seljakotid. Hinnalised asjad ja kotid võetakse kaasa.
16. Ohutusnõuete täitmiseks peavad ringijuhid õpilaste arvestust õppetunnis, õppetunnist
lahkunuid ja puudujaid.

17. Õpilaste haigusest teatab lapsevanem ringijuhile valvelaua korrapidaja telefonil 35 99 577,
õpetaja telefonil või mõned muus vormis.
18. Õppetöö ajal peab õpilane viibima ringitöö kabinetis või muus õppetööks ettenähtud kohas
koos ringijuhiga.
19. Lähtudes ohutuse nõuetest on valvelaua korrapidajal õigus küsida lastelt ja täiskasvanutelt
NLL-i külastamise eesmärgist.
20. Õppekavakohaseks õppetööks muretsevad õpilased vajalikud õppematerjalid ning toovad
nad kooli kaasa.
21. Võimlas ja teistes ruumides peavad õpilased täitma erinõudeid ja jargima ohutuse eeskirja.
22. Õpilased võivad osaleda ühest või mitmest ringist, lahkumine ringist ja astumine teise ringi
toimub lapsevanema avalduse alusel.
23. Õpilased ei hiline tundi ja ei puudu ringist mõjuva põhjuseta.
24. Õnnetuste vältimiseks ja tervise säilitamiseks ei ole lubatud joosta treppidel, aknaavade
läheduses ja muudes mänguks mittesobivates kohtades, loata avada aknaid, istuda
aknalaudadel.
25. Kui NLL-i õpilasega või töötajaga juhtus õnnetus või tekkis oht tervisele, siis sellest tuleb
koheselt teatada ringijuhile või direktori asetäitjale õppe- ja kasvatustöö alal või direktorile.
26. Kui NLL õpilane kasutab alkohoolseid jooke, narkootilisi või psühhotroopseid aineid või tõi
kooli esemeid, mille eest on ette nähtud kriminaalkaristus, siis NLL informeerib sellest;
vastavalt Eesti Riigi seadustele, lapsevanemaid, politseid, alaeliste asjade komisjoni või
kaebab kohtusse.
27. Direktoril on õigus nõuda kooli töötajatelt suulisi või kirjalikke seletusi konkreetsete
juhtumite kohta ja töötaja on kohustatud nõutavaid selgitusi andma. Seletuskiri peab
sisealdama juhtunu kirjeldust, toimumise aega, seletuskirja kirjutamise kuupäeva, allkirja ja
nime. Alla 18 aastat noormatelt õpilastelt seletuskirja ei võeta.
28. Juhul kui NLL-i territooriumil suitsetatakse, siis sellest tuleb koheselt teatada politseile
Vastavalt Tubakaseadusele.
29. Antud kodukord kehtib NLL-i territooriumil ja laieneb kõikidele NLL-i üritustele.
30. Tunnistada kehtetuks Narva Laste Loomemaja kodukorra eeskirjad 28.08.2015, alates
30.05.2018.
31. Narva Laste Loomemaja kodukorra eeskirjad jõustuvad seadusega sätestatud korras.

