MUSIIKKIKOULU
HAUSKOJEN SÄVELTEN

Pelisäännöt

1. TOIMINNAN PERIAATTEET
Opetuksemme on yksilölähtöistä ja pyrkii tukemaan persoonan
kehitystä.
Musiikinopiskelu on hauskaa,
mukavaa ja rentoa.
Haluamme herättää ja vaalia
rakkautta musiikkiin sekä arvostaa ja kunnioittaa sitä.
Omien soitinopintojen lisäksi
taidot kasvavat toisten oppilaiden esityksiä kuuntelemalla ja
konserteissa käymällä.
Työyhteisössämme on keskeistä avoin ja kannustava ilmapiiri.
2. OPINTOJEN ALOITTAMINEN ja LOPETTAMINEN sekä
SITOUTUMINEN
Oppilaat otetaan musiikkikouluun ilmoittautumisjärjestyksessä ilman pääsykokeita.
Iilmoittautuminen tapahtuu
www.hauskatsavelet.fi sivulla
olevalla lomakkeella, jonka
jälkeen opettaja ottaa yhteyttä
ja sopii tunneista.
Oppilaat jatkavat vanhoina
oppilaina niin kauan, kunnes
kirjallinen lopettamisilmoitus
tehdään osoitteeseen:
marja.rouvali@hauskatsavelet.fi ,
keväällä 30.5.mennessä ja syksyllä 15.12. mennessä.
Oppilas sitoutuu opintoihin
lukukaudeksi kerrallaan, kesken
lukukauden voi keskeyttää vain
pätevän syyn, kuten paikkakunnalta muuton tai vakavan,
lääkärintodistuksella todetun
sairauden vuoksi. Innostuksen
loppuminen ei siis ole hyväksyttävä syy opintojen keskeyttämiseen kesken lukukauden.
Huomioithan, että opintojen
keskeytyessä lukukausimaksua
ei palauteta ja koko lukukausimaksu tulee maksaa kokonaisuudessaan (kaikki erät).

3. LUKUKAUDET
ja AIKATAULUT
Musiikkikoulu Hauskat
Sävelet noudattaa pääsääntöisesti Lahden koulujen työ- ja
loma-aikoja. Lukukausien aikataulut sovitaan opettajien kanssa elokuussa viikolla 33.

4. OPINTOJEN KULKU
Oppilas sitoutuu saapumaan
oppitunneille täsmällisesti sovittuun aikaan ja valmistautumaan
niille huolella.
Mikäli hän on estynyt sairauden tms. äkillisen syyn vuoksi,
asiasta ilmoitetaan opettajalle
mahdollisimman nopeasti.
Myöskään lomamatkat eivät
oikeuta tuntien siirtoon.
Oppilas ei ole oikeutettu saamaan jälkikäteen niitä tunteja,
jotka ovat peruuntuneet hänen
oman poissaolonsa vuoksi.
Opettajien poissaolot korvataan aina. Kts. kohta 8.
5. SOITTIMET ja
OPETUSMATERIAALIT
Oppilas hankkii itse soittimensa opettajien opastuksella,
samoin tarvittavat kirjat, nuotit
ja vihkot.
Musiikkikoulu vuokraa mahdollisuuksien mukaan soittimia.
Soittimen vuokrauksesta
tehdään sopimus, jonka kesto
on vähintään 6 kk.
6. LUKUKUSIMAKSUT
Lukukausimaksut suoritetaan
annettujen eräpäivien ja ohjeiden mukaan. Lasku toimitetaan
sähköpostilla.
Syksystä 2020 alkaen
lukukausimaksumme:
30 min. oppitunnilla on 415 €
ja 45 min. oppitunnilla 610 €.

Sen voi halutessaan maksaa neljässä erässä. Opetuskertoja on
syksyllä 16 ja keväällä 17 kertaa.
Tämän lisäksi tulevat vapaaehtoiset matineaesiintymiset, ,orkesteri
ja teoria, jotka kuuluvat lukukausimaksuun.
Muskarin lukukausimaksu on
120 € ja kertoja 15/lukukausi
Bändimuskarin hinta 195 €/
lukukausi.
7. TIEDOTUS
Hauskat Sävelet tiedottaa
toiminnastaan www-sivuilaan,
jotka ovat osoitteessa www.
hauskatsavelet.fi. Tiedotteet toimitetaan sähköpostitse. Meidät
löytää myös somesta (@hauskatsavelet).
8. KORONA-AIKANA
Väljyys, hygienia & etäopetus
Opetuksemme on pääsääntöisesti yksilöopetusta ja ryhmäopetuksessa ryhmän kokoja on
pienennetty.
Tullaan tunnille täsmällisesti,
eikä oleilla odotustilassa.
Otamme huomioon ja noudatamme vallitsevia viranomaisohjeita. Oireisena ei tulla tunneille,
olipa oppilas tai opettaja.
Tällöin tunti voidaan pitää
etäopetuksena, niin ei mene
lievän flunssan tai eristyksen
vuoksi tunti hukkaan. Meillä on
hyvät valmiudet toteuttaa myös
etäopetusta, niin laitteiden kuin
saadun koulutuksen myötä.
Pestään kädet ennen tunteja ja
jälkeen. Luokissa käsidesiä.

MUISTETAAN
TURVAVÄLIT.

Nämä säännöt on tehty selkeyttämään
toimintaamme mahdollisissa riitatapauksissa.

