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1. Üldsätted 

1.1. Käesoleva korraga sätestatakse Kiili Kunstide Kooli õpilaste kooli vastuvõtmise, ühest 

koolist teise ülemineku, koolist lahkumise- ja väljaheitmise kord. 

 

 

2. Õpilaste vastuvõtmine Kiili Kunstide Kooli 

 

2.1. Vastuvõtmine muusikaosakonda 

 

2.1.1. Vastuvõtmine ettevalmistusklassi. 

2.1.1.1. Ettevalmistusklassi võetakse vastu üldjuhul 5-7 aastaseid lapsi (noorema või 

vanema lapse vastuvõtmise otsustab kooli õppenõukogu). 

2.1.1.2. Lapse astumiseks ettevalmistusklassi esitab lapsevanem (või teda asendav 

isik) avalduse blanketil, mille leiab kooli kodulehelt, Kiili Kunstide Kooli 

õppealajuhatajale. 

2.1.1.3. Õpilased võetakse vastu katseteta, avalduste laekumise järjekorra alusel 

vabade õpilaskohtade olemasolul. 

 

2.1.2. Vastuvõtmine muusikaosakonna põhiõppesse. 

2.1.2.1. Põhiõppesse võetakse vastu üldjuhul üldhariduskoolis õppivaid lapsi alates 6. 

eluaastast. (noorema või vanema lapse vastuvõtmise otsustab vastuvõtukomisjoni 

ettepanekul kooli õppenõukogu). 

2.1.2.2. Põhiõppesse vastuvõtmine toimub katsete alusel. 

2.1.2.3. Katsetel osalemiseks esitab lapsevanem (või teda asendav isik) avalduse 

blanketil, mille leiab kooli kodulehelt, Kiili Kunstide Kooli õppealajuhatajale. 

2.1.2.4. Vastuvõtukatsete korraldamiseks moodustatakse direktori käskkirjaga 

vastuvõtukomisjon, kuhu kuulub vähemalt 3 õpetajat. 

2.1.2.5. Vastuvõtukatsetel hinnatakse õpilaskandidaati järgmiste kriteeriumite alusel: 

2.1.2.5.1. laulmine 

2.1.2.5.2. rütmi koputamine 

2.1.2.5.3. helide järele laulmine 

2.1.2.5.4. muusikaline mälu 

2.1.2.5.5. harmooniline kuulmine 

 

 



 

 

2.2. Vastuvõtmine kunstiosakonda 

 

2.2.1. Vastuvõtmine eelklassi.  

2.2.1.1. Eelklassi võetakse vastu üldjuhul üldhariduskoolis õppivaid lapsi alates 6. 

eluaastast  noorema lapse vastuvõtmise otsustab kooli õppenõukogu). 

2.2.1.2. Lapse astumiseks kunstiosakonna eelklassi esitab lapsevanem (või teda 

asendav isik) avalduse blanketil, mille leiab kooli kodulehelt, Kiili Kunstide Kooli 

õppealajuhatajale. 

2.2.1.3. Õpilased võetakse vastu katseteta, avalduste laekumise järjekorra alusel 

vabade õpilaskohtade olemasolul.  

 

2.2.2. Vastuvõtmine põhiosakonda 

2.2.2.1. Põhiosakonda võetakse vastu üldjuhul üldhariduskoolis õppivaid lapsi alates 

5. klassist (noorema või vanema lapse vastuvõtmise otsustab kooli õppenõukogu). 

2.2.2.2. Lapse astumiseks kunstiosakonna põhiosakonda, esitab lapsevanem (või teda 

asendav isik) avalduse blanketil, mille leiab kooli kodulehelt, Kiili Kunstide Kooli 

õppealajuhatajale. 

2.2.2.3. Õpilased võetakse vastu katseteta, avalduste laekumise järjekorra alusel 

vabade õpilaskohtade olemasolul. 

 

 

3. Õpilase nimekirjast kustutamine 
 

3.1. Õpilane kustutatakse nimekirjast õppenõukogu otsusega 

3.1.1. kooli lõpetamise korral; 

3.1.2. õppetöös mitterahuldava edasijõudmise korral; 

3.1.3. lapsevanema (või teda asendava isiku) avalduse alusel; 

3.1.4. üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusmormide eiramise korral; 

3.1.5. kui õppemaks on 3 kuud maksmata ja meeldetuletustele ei ole reageeritud. 


