
Iluakadeemia OÜ sisekorraeeskiri
1. Õpilane on kohustatud osalema kõigis ettenähtud tundides.
2. Õpilane saabub kooli vähemalt 10 (kümme) minutit enne esimese õppetunni algust. Hilinejaid (rohkem

kui 15 min) tundi ei lubata.
3. Puudumisest vabandatavatel põhjustel, eelkõige kliendi teenindamisega seotud praktikatundidest, tuleb

teatada õigeaegselt, s.t mitte hiljem kui eelmisel päeval enne tunni toimumist.
4. Kooli  töögraafikuga  saab  tutvuda  meie  kodulehel  www.iluakadeemia.eu alajaotuses  Koolitus  →

KALENDER.
5. Kui olete valinud koolitusel  osalemiseks Teile sobiva päeva või päevad, on eelnev registreerimine

kohustuslik.  Registreerimiseks  tuleb kas  isiklikult  kohale  tulla  või  teatada oma osalusest  telefonil
6616  077.  Loobumisest  ja  muutustest  tuleb  samuti  eelnevalt  õigeaegselt  teatada  telefonitsi.
Erandkorras on lubatud loobumisest teatada samal päeval,  kui tegemist on erakorraliste põhjustega
(ootamatu  raskekujuline  haigestumine  jne).  Ilmuda  teenuse  osutamiseks  õppesalongi  ilma  eelneva
registreerimiseta on keelatud, et mitte põhjustada ebamugavusi õppesalongi klientidele, kaasõpilastele
ja õpetajatele. 

6. Kool ei garanteeri õpilastele modelle.
7. Enne praktilise osa juurde siirdumist on õpilane kohustatud esitama koolile vastavat tegevust lubav

arstitõend.  Samuti  on  õpilased  kohustatud  kasutama  pehme  tallaga  vahetusjalatseid  ja  selleks
ettenähtud sobivaid tööriideid (põll, kittel, püksid ja T-särk jms).  

8. Enne töö alustamist õppesalongis tuleb ümber riietuda, panna jalga vahetusjalatsid ja lukustada oma
kott kappi. 

9. Vahetusjalatsid võib soovi korral jätta kooli tingimusel, et need asuvad kotis, mis on riputatud nagisse.
Vahetusjalatseid ei tohi jätta lihtsalt põrandale, kuna see takistab ruumide koristamist.   

10. Kooli  KÕIKIDES  ruumides  (k.a  praktikaklassid,  riietusruumid,  köök  ja  koridorid)  on  kärarikas
käitumine  keelatud:  valjuhäälne  jutt,  telefonikõned,  kõrgete  kontsadega  klõbistamine  jne.  Pidage
meeles, et võite segada teiste erialade õpilasi – naaberruumis võib toimuda õppetöö loengute näol või
praktika, mille käigus tehakse lõõgastavaid protseduure (massaažid, kosmeetilised hooldused vms).     

11. Keelatud on isegi lühiajaliselt jätta kasutatud toidunõusid laudadele või kraanikaussi. Enda järel tuleb
koristada  kohe  ning  asetada  pestud  nõud  tagasi  kas  kappi  või  kuivatusrestile.  Nädalavahetuseks
külmkappi jäetud toiduained utiliseeritakse. 

12. Kooli on keelatud kaasa võtta lapsi ja koduloomi. 

13. Klassi sisenedes tuleb mobiiltelefonid välja lülitada või panna hääletule režiimile.   

14. Koolis on kategooriliselt keelatud KÕIGIL – modellidel, õpilastel, õpetajatel:
− rääkida tundide ajal telefoniga ja kasutada interneti; 
− reklaamida ja müüa kosmeetikatooteid, toidulisandeid, töövahendeid, rõivaid, toiduaineid jne; 
− siseneda klassi ülerõivastes, välisjalatsites ja kottidega.  

15. Teave osaletud tundide külastamise kohta tuleb vastavale kaardile kanda samal päeval, seejuures tuleb
õigesti kirja panna  tegelikult tehtud töö ning täpne kohalviibitud tundide arv. Kuupäev peab olema
täielik (nt  03.05.2012,  aga  mitte  3.5).  Esitatud  andmete  õigsust  kinnitatakse  õpilase  ja  õpetaja
allkirjadega.

16. Tundide lõppedes tuleb oma töökoht koristada:
− taastada töökoha (laud, pediküüritool, massaažilaud jne) esialgne seisund;
− pesta, kuivatada, desinfitseerida ja/või steriliseerida korduvkasutatavad töövahendid; 
− utiliseerida ühekordsed töövahendid;
−  puhastada  niiskete  salvrätikutega  (vajadusel  desovahendiga)  kõik  tööpinnad  ning  aparaatide,
pediküüritoolide, massaažilaudade, lampide, taburettide jmt pinnad, kaasa arvatud tooli- ja lauajalad;
− pühkida üle põrand, eemaldada sealt värvilaigud ning utiliseerida äralõigatud juuksed ja küüned;  
− asetada töövahendid ettenähtud kohtadele ning anda töökoht ja -vahendid juhendajale üle

17. Iluakadeemia ruumides ja sissepääsu ees on suitsetamine kategooriliselt keelatud.
18. Kool jätab endale õiguse nõuda õpilaselt kuni 50 EUR, kordus eksamite ja arvestuse eest.
19.  Kolme nädala jooksul peale lepingu sõlmimist, vajalik tuua värvilise passi foto 35*45 mm, tehtud
hiljemalt 12 kuud enne kursuse algust. Juhul, kui antud punkt on täitmata, siis õppetööle ei lubata.
20. Õppetöö  koolis  ei  seisne  mitte  ainult  teoreetiliste  teadmiste  omandamises,  vaid  ka  õpilase  kui
"õppematerjali" peal tehtavates praktilistes töödes. Kaugeltki mitte vähem tähtsad aspektid ei ole seejuures
õpilase  enda  naha  kui  uurimisobjekti  tundmaõppimine  ning  selle  seisundi  muutuste  järgimine
professionaalsete protseduuride käigus ning koduse nahahoolduse tulemusena.

http://www.iluakadeemia.eu/

