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Elva Huviala- ja Koolituskeskuse, Elva Avatud Noortekeskuse kodukord
Keskus korraldab huvialategevust ning huvialast koolitust, samuti noorsootööd avatud
noortekeskuses.
KESKUSE KÜLASTAJA/ÕPPUR:


Majja sisenedes puhastab jalanõud/vajadusel paneb jalatsid selleks ette nähtud riiulisse.



Suhtub mõistvalt ja hoolivalt kõikidesse kaaslastesse, käitub viisakalt.



Tulles keskusesse jalgrattaga, pargib oma jalgratta selleks ettenähtud parklasse.



Keskuse ruumides ei sõida rulluiskude, rula, tõuke- või jalgratta jms.



Austab keskust, selle traditsioone ja kodukorda.



Osaleb enda poolt valitud huviringi õppetundides.



Õpib rõõmuga ise, laseb kaasõpilastel õppida ja õpetajatel õpetada.



Austab õpetajaid, kes temaga oma oskusi ja kogemusi jagavad.



Ei puudu tundidest põhjuseta ja informeerib õpetajat teadaolevast eelseisvast
puudumisest.



Planeerib oma aega ja jõuab õppetundi õigeaegselt.



Ei kasuta tunnis mobiiltelefoni ega teisi õppetööd segavaid esemeid.



Õppetööst vabal ajal noortekeskusesse minnes paneb end seal kirja elektroonilises
logiraamatus.

KESKUSES ON SUL ÕIGUS:


kasutada keskuse lahtiolekuajal pakutud teenuseid ja vara selleks ettenähtud korras;



avaldada oma arvamust ja teha ettepanekuid keskuse paremaks tööks;



algatada oma initsiatiivil üritusi, projekte ja neid ellu viia, kooskõlastades selle eelnevalt
keskuse töötajatega;



osaleda tasuta või kehtestatud tasu eest keskuses toimuvates või keskuse korraldatavates
üritustes ja projektides;



kutsuda korrale neid ja informeerida keskuse töötajaid nendest, kes kodukorra reeglitest
kinni ei pea;
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KESKUSES ON SUL KEELATUD:


suitsetada, tarbida alkoholi ja teisi mõnuaineid;



viibida joobes olekus või tuua kaasa uimastavaid aineid ja alkoholi;



mängida raha peale;



külastada internetis surfates ebasobivaid lehti;



segada valju hääle, naeru ja muul moel teisi keskuses viibijaid, ropendada, kakelda;



segada loengute, huviringide ja teiste majas toimuvate ürituste läbiviimist;



kahjustada keskuse ja teiste liikmete isiklikku vara (lõhkuda, varastada jne);



võtta kaasa lemmikloomi;



mängida mänge rasvaste ja mustade kätega.

KESKUSES OLED SA KOHUSTATUD:


pidama kinni kodukorrast ja üldistest viisakusreeglitest;



hoidma keskuse territooriumil ja siseruumides (kaasa arvatud WC ja dušširuum) puhtust
ning korda;



pidama kinni ohutusnõuetest, eriti köögis elektripliiti ja mikrolaineahju kasutades;



hüvitama tekitatud kahju;



vastutama ise oma isiklike asjade eest.

Õpilaste tunnustamise kord Elva Huviala- ja Koolituskeskuses

Lisa 1

Elva Huviala- ja Koolituskeskus tunnustab õpilasi huviala või huvikooli eduka esindamise eest
väljaspool huvikooli isikliku eeskuju, aktiivsuse ning huvikoolielu edendamise ja silmapaistva
heateo eest.
Huvikoolis tunnustatakse õpilasi järgmiselt:
1) tunnustamine suulise kiitusega;
2) tunnustamine huvikooli tänukaardiga;
3) tunnustamine direktori käskkirjaga;
4) tunnustamine kingitusega;
5) õpilase esitamine tunnustamiseks koolivälistele organisatsioonidele.

