EESTI ESIMESE ERAKOSMEETIKAKOOLI (EEEKK) SISEKORRAEESKIRI
1. ÜLDSÄTTED
1.1 Sisekorraeeskiri on dokument, mis määratleb Eesti Esimese Erakosmeetikakooli (edaspidi:
kool) ja õpilase käitumisreeglid ning koostööks vajalikud kohustused ja õigused.
1.2 Õpilane peab järgima seaduste, õppekorralduseeskirja, EEEKK sisekorraeeskirja ja muude
õigusaktidega kehtestatud kohustusi ning võtma vastutuse nende rikkumise korral.
1.3 Kool tutvustab sisekorraeeskirja reegleid, samuti nende muudatusi ja täiendusi
“sissejuhatus kutseõpingutesse” tunni raames. Sisekorraeeskiri on kättesaadav ka kooli
kodulehel siseveebis.
2. KÄITUMINE KOOLIS JA VÄLJASPOOL KOOLI
2.1 õpilasel on keelatud rikkuda avalikku korda mistahes viisil (alkoholijoobes viibimine
koolis või mujal avalikus kohas, suitsetamine avalikus kohas, vandaalitsemine, ropendamine,
sõimlemine jne);
2.2 õpilane hoiab kooli mainet;
2.3 õpilasel on keelatud mängida hasartmänge;
2.4 õpilasel on keelatud käituda vägivaldselt mistahes viisil;
3. KOOLI SISEKORD
3.1 kooli ruumides ja territooriumil on suitsetamine keelatud (ka e-sigaret);
3.2 telefoni kasutamine – kooli telefoni kasutamine isiklikeks kõnedeks ei ole lubatud ;
3.3 mobiiltelefon – loengute ja praktika ajal lülitada hääletu- või lennurežiimi peale;
3.4 tõendeid (ametiasutustele jmt) õpilasele väljastatakse direktorile esitatud avalduse alusel
30 päeva jooksul;
3.5 õpilane järgib isikliku hügieeni nõudeid; hoolitseb oma välimuse ja hügieeni eest:
a) riietub korrektselt ja kannab vahetusjalanõusid ning oma nimega rinnasilti,
b) kannab vahetusjalanõusid ja kohustuslikku koolivormi salongipraktikal ja praktika tundides:
heledad sokid ja jalanõud, pikad juuksed kinni pandud, küüned on lühikesed (geelküüned ei
ole lubatud), diskreetne jumestus (ripsmepikendused ei ole lubatud),
c) ei kanna praktikal ehteid (sõrmused, erinevad rõngad, ketid, käevõrud jm).
3.6 õpilane ei puudu õppetööst põhjuseta ja vajadusel teavitab kooli oma puudumisest
esimesel võimalusel e-mailil info@kosmeetikakool.ee või telefoni teel 6 555 131.
3.7 õpilane ei osale õppetöös alko- või narkojoobes.

4. KOOLI VARA JA RUUMIDE KASUTAMINE
4.1 õpilane hoiab kooli vara, ei lõhu, vandaalitse ega määri seda;

4.2 õpilane hoiab puhtust ja korda kõikides üldkasutatavates ruumides (koridorid,
tualettruumid, klassid, puhkeruum, san ruum jm;
4.3 tunni lõppedes peab klassiruum jääma korda, selle eest vastutab korrapidaja õpilane
(aknad kinni, pinnad desinfitseeritud, prügi välja viidud, põrand puhastatud);
4.4 õpilane hüvitab koolile materiaalse kahju aparatuuri ja selle varuosade purunemisel oma
süül, kooli poolt esitatud arve alusel;
4.5 õpilasel on võimalus kasutada kooli erialase ja eriala toetava kirjanduse kogu. Laenutatud
väljaanded tagastada koolile kokku lepitud tähtajaks.
5. ÕPPEDISTSIPLIIN
5.1 Õppedistsipliini rikkumiseks loetakse üleastumist
üldtunnustatud ühiskonna käitumisnormidest, sealhulgas:

akadeemilistest

tavadest

ja

5.1.1 teiste õpilaste eest teadmiste kontrolli sooritamine;
5.1.2 teadmiste kontrollil selliste materjalide kasutamine, mis ei ole selgesõnaliselt õpetaja
poolt lubatud;
5.1.3 plagiaat ehk kellegi teise kirjaliku töö või selle osade esitamine oma nime all;
5.1.4 teadmiste lubamatu vahetamine õpilaste poolt teadmiste kontrolli ajal;
5.1.5 kooli õpetajate, kaasõpilaste või personali solvamine;
5.1.6 elektrooniliste seadmete (mobiiltelefon, tahvelarvuti jms) pidev tunnis kasutamine, mis
ei ole selgesõnaliselt õpetaja poolt lubatud.

