
Arsise Kellade Kooli õppekorraldus 2017/2018 
Arsise Kellade Kooli õppetöö läbiviimise koht - Toompuiestee 20 Tallinn 10149 
Tel 6 621 855 / www.arsis.ee / info@arsis.ee 

 
PERSONAL 
Koolijuhataja      Aivar Mäe 
Asejuhataja      Tiina Boucher 
Kellade ansamblimäng, solfedžo   Lemme-Liis Elp 
Muusikalugu     Kaisa Luik  
Klaver        Leena Ojavee, Mare Laur, Merike Poom 
Eelkursus     Leena Ojavee 
Kellamängu kursus täiskasvanutele  Lemme-Liis Elp  

 
ÕPPEAINED 

Kursus      I II III IV V-VI Jätkuõpe 
    
Kellade ansamblimäng    1 1 1 1 1 1 
Solfedžo      1 1 1 1 
Muusikalugu       1* 1*  
Klaver       1 1 1 1 1* 1* 
 
Numbrid tähistavad tundide arvu nädalas. 
Õpe toimub 45 min. grupitundidena. Klaveris toimub õpe 2-3 kaupa. * Valikaine. 
 
ÕPPETÖÖ ALGAB 11.septembril. 
 
KOOLIVAHEAJAD õppeaastal 2017/2018 - 
1) 21. oktoober kuni 29. oktoober 2017. a; 
2) 23. detsember 2017. a kuni 07. jaanuar 2018. a; 
3) 24.veebruar kuni 04.märts 2018. a;    
4) 21.aprill kuni 01.mai 2018. a; 
5) 11.juuni kuni 09.september 2018. a.  

 
EHISes registreeritud õppekava 
Arsise Kellade Kooli õppekava on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS), mis annab 
lapsevanematele võimaluse tuludeklaratsiooni esitamisel koolitusraha tagasi saada kehtiva tulumaksumäära 
ulatuses. Õppekava kood: 82286 

 
ÕPPEMAKSUD õppeaastal 2017/2018 (summad sisaldavad 20%-list käibemaksu) –  

 I, II, III ja IV kursusel  vastavalt programmi mahule: 74 € /  66 € / 55 € / 50 € / 40 € kuus   
 täiendõppes ja jätkuõppes vastavalt programmi mahule 38 € / 55 € kuus  

Õppemaks tagastatakse vastavalt puudutud päevade arvule kui õpilane on tervislikel põhjustel (arstitõendi alusel) 
puudunud õppetööst rohkem kui kolm nädalat ning lapsevanem või hooldaja teatas koolile õpilase haigestumisest 
esimesel võimalusel. 
 
Arsise Kellade Kooli kodukord 
Õpilased käituvad lähtudes üldtunnustatud käitumistavadest - 

 järgides tunniplaani ja saabudes tundidesse õigeaegselt; 
 osaledes kooli poolt korraldatud kontsertidel ja üritustel; 
 osaledes aktiivselt tunnitöös ja suhtudes õppetöösse kohusetundlikult; 
 käitudes kaasõpilaste ja õpetajate suhtes lugupidavalt ja viisakalt;  
 säilitades puhtust kooliruumides – 

◦  visates prügi ainult selleks ettenähtud kohtadesse; 
◦  kandes vahetusjalatseid või olles sokkide väel, mida võimaldab kooliruumidesse paigaldatud 

vaipkate; 
 hoides kooli ja kaasõpilaste vara korras ja puhtana; 
 suhtudes vastutustundega kooliinventari (õppevahendid, mööbel, jne.) ja muusikainstrumentidesse, mida 

tundides kasutatakse. 
 
Õpilase pahatahtliku või hoolimatu käitumise tagajärjel koolile tekitatud kahju (näit. muusikainstrumendi 
lõhkumine) kannab lapsevanem või hooldaja. Kodukord on kohustuslik kõikidele Arsise Kellade Kooli õpilastele.  


