LASNAMÄE MUUSIKAKOOLI KODUKORD

 I PÕHISÄTTED 
 1.1. Õpilased täidavad kõikjal ja alati õpilasreegleid. 
 1.2. Õpilased hoiavad heaperemehelikult kooli vara, ei luba seda kellelgi lõhkuda ega rikkuda. Kui õpilane rikub või lõhub kooli vara, kannab ta selle eest materiaalset vastutust ning on kohustatud omal kulul kahju hüvitama. 
 II ÕPILASTE KOOLITULEK 
 2.1. Kõik õpilased tulevad kooli mitte varem kui 15 minutit ja mitte hiljem kui 5 minutit enne tundide algust. 
2.2 Muusikakooli õpilane jätab üleriided garderoobi ja kannab vahetusjalanõusid, sest need on mugavad, lasevad jalgadel puhata ning hoiavad kooli ruumid puhtana. 
2.3 Muusikakooli õpilane tervitab kooli territooriumil kõiki täiskasvanuid 
 III ÕPILASTE KÄITUMINE TUNDIDES 
 3.1. Õpilased sisenevad klassidesse õpetajaga koos ning alustavad tundi tervitusega (püstitõusmisega). 
3.2. Grupitundides on õpilased tähelepanelikud, ei aja juttu ega tegele kõrvaliste asjadega. Kui kodune töö on tegemata, tuleb sellest teatada kohe tunni algul. Soovides midagi küsida, tõstavad õpilased käe. 
3.3 Õpetaja poolt kõnetatud õpilane tõuseb püsti ja istub alles siis, kui õpetaja annab vastava korralduse. 
3.4. Tunni ajal võib klassist väljuda õpetaja loal äärmisel vajadusel. 
3.5 Kooli juhtkonna, õpetajate või külaliste sisenemisel katkestavad õpilased töö ja tõusevad tervituseks, istuvad uuesti õpetaja või külalise märguandel. Sama kordub nende lahkumisel. 
3.6. Kodused ülesanded märgitakse hoolikalt õpilaspäevikusse. 
3.7. Õpilased, kes puuduvad koolist, esitavad õpetajatele: a) puudumispõhjuse koos vanema allkirjaga õpilaspäevikus (puudumise korral 1 – 3 päeva) b) arstitõendi (puudumise korral 3 päeva või rohkem) 
 3.8. Iga õpilane kannab vastutust oma instrumendi eest ning kabineti eest, kus ta õpib ja harjutab. 
3.9Muusikakoolist renditud pille tohib kasutada ainult õppeotstarbeliselt ja muusikakooli üritustel. 
4.0. Muusikakooli õpilane ei jookse koridorides ja treppidel, sest see on ohtlik ning segab õppetööd 
 IV ÕPPETARBED 
 4.1. Igal õpilasel peavad olema kaasas õppetööks vajalikud õppetarbed (õpikud, noodid, vihikud, kirjutusvahendid), õpilaspäevik. 
4.2. Kõiki koolitarbeid hoiab õpilane korralikult, nende kaotamisest või rikkumisest teatab õpetajale. Õpilane kannab tema hoolde usaldatud vara eest materiaalset vastutust. 
4.3 Õpilane ei too kooli õppetööks mittevajalikke esemeid, kui neid siiski leitakse, võetakse need ära ja tagastatakse ainult lapsevanemale. 
 V ÕPILASE VÄLIMUS 
 5.1. Õpilase riided olgu puhtad. Esinemisel riietuda pidulikult ja kanda riietusega sobivaid kingi. 
5.2 Õpilase soeng olgu lihtne ja nägus, küüned lühikeseks lõigatud. 
5.3 Ehete kandmine, tütarlastel minkimine ning üldse moeliialdused ei ole koolis soovitavad.
VI TURVAKAAMERATE KASUTAMINE 
 6.1 Turvakaameraid kasutatakse inventari korrashoiu ja korra tagamiseks. 
6.2 Turvakaamerad on paigaldatud koridoridesse. Toimub pidev salvestamine ja õppetööajal monitorist jälgimine. 
6.3 Juurdepääs salvestistele ja jälgimissüsteemile on valvuril, dir. aset. majandusalal ja turvafirma A- Valvesr töötajal.
 6.4 Videolindil säilitatakse salvestusi 2 nädalat. 
6.5 Kogutud andmetega saavad tutvuda direktor, direktori aset. majandus alal ja asjaosalised.
 VII   ÜLDSÄTTED 
 6.1. Loetletud eeskirjad on kohustuslikud kõikidele õpilastele. 
6.2. Eeskirjadega määramata küsimused otsustab kooli direktor, tema äraolekul asetäitja. 
6.3. Muusikakooli õpilane külastab nii kooli poolt korraldatud kui ka teisi kontserte ja on innukas kultuurihuviline. Muusikuks kasvamine ei toimu ilma kontserdieluta. 
 6.4. Lasnamäe Muusikakooliga sõlminud isik peab jälgima ja täitma huvikooli koha kasutamise lepingus olevaid sätteid, mille ta kinnitas oma allkirjaga .
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