KINNITATUD
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Uus 32/34 õppehoone haldamine.
1. Tööpäeva lõpul maja sulgemine:
1.1.Muusikakooli valveisikud teevad sissekande oma ruumide sulgemisest maja päevikusse ja
märgivad ära, kui ruumides keegi veel jätkab tööd või harjutamist. Valveisikud ja nende
tööajagraafik lisana. Lisa 1 valveisikute graafik 2013/2014 õppeaastaks.
2. Ruumide kasutamine väljaspool tööaega.
2.1. Uus 34 klassiruumide kasutamine väljaspool tööaega
2.1.1. muusikakooli õpilastel on lubatud kasutada Uus 34 klassiruume harjutamiseks iseseisvalt
väljaspool tööaega. Õpilastega, kes soovivad kasutada ruume harjutamiseks sõlmib
Muusikakooli juhataja ruumide kasutamise lepingu.
2.1.2. ruumide kasutamiseks saavad õpilased võtme
2.1.3. Võtmed on väljastatud õpilastele, kes onnimeliselt fikseeritud lisas 2.
2.1.4. muusikakooli õpilastel ei ole lubatud kasutada Uus 32 ruume iseseisvalt väljaspool
tööaega
3. Uus 32 ruumide kasutamine pärast tööaega
3.1. filmiklassi õpilastel on lubatud kasutada Uus 32 filmiklassi iseseisvalt väljaspool tööaega.
Filmiklassi õpilastega sõlmib ruumide kasutamise lepingu muusikakooli juhataja filmiklassi
juhendaja ettepanekul.
3.2. ruumide kasutamiseks saavad õpilased võtme.
3.3. võtmed on väljastatud õpilastele, kes on nimeliselt fikseeritud lisas 3.
4. ruumide kasutamise kord iseseisvaks tööks.
4.1. Ruumide kasutamisel peab õpilane järgima maja sisekorra reegleid.
4.2. Ruumide kasutamine tuleb fikseerida maja päevikusse ja allkirjastada.
4.3. Maja võtit ei ole lubatud paljundada ega edasi anda.
4.4. Erakorraliseks kasutamiseks annab loa ja lepib kokku tingimused selleks muusikakooli
juhataja.
5. Majale juurdepääsu omavate isikute fikseerimine.
5.1 Maja võti ja klassi võti väljastatakse muusikakooli õpilastele muusikakooli juhataja
nõusolekul.
5.2 Isikutega, kellele väljastatakse võti või lubatakse seda paljundada, sõlmitakse leping, kus
kasutaja kohustub järgima maja sisekorra reegleid ning fikseeritakse ka tähtaeg, millal võti
maja juhatajale tagastatakse.
5.3 Võtmete väljastamise üle peetase registrit maja juhataja juures. Reeglina ei jää võtmed
kasutajate käsutusse suvevaheajaks.
6. Koristamise eest vastutab: koristaja
Koristamine toimub teispäeva ja neljapäeva õhtul 17.30 ja pühapäeval.

7.Sisekorra eeskirjad.
7.1 Kontrolli välisustest läbi minnes kindlasti, et uksed Sinu järel uuesti lukustuksid.
7.2 Veendu klassist lahkudes, et klass oleks samas korras, kui enne sinu tulekut. Tuled oleksid
kustutatud, aknad suletud, puldid, toolid, lauad vms oma kohtadel, klaverid suletud.
7.3 Lukusta klassiuks.
7.4 Inventari (puldid, klaveritoolid jms) ümberpaigutamine ühest klassist teise ei ole lubatud.
7.5 Kui näed aknalaual lillepotti, ära seda akent ava.
7.6 Võimalusel kasuta vahetusjalanõusid, välisjalanõud saab jätta koridori.
7.7 Kui märkad klassis või koridoris kahjustusi või korrarikkumisi, anna sellest kohe teada oma
õpetajale või muusikakooli juhatajale.
7.8 Õpetajad või teised juhendavad isikud on kohustatud tutvustama oma õpilastele
sisekorraeeskirja ning vastutavad selle täitmise eest.
7.9 Kui me kõik oleme vastastikku tähelepanelikud ja hoolitsevad, käitume kultuurselt ja
distsiplineeritult, kestavad meie maja ja pillid kaua.
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