OPAS - VALINNAISET OPINNOT
Lukuvuosi 2022–2023

Tervetuloa valinnaisiin opintoihin soittaen tai laulaen!
LUKUVUODEN OPETUS JA LOMA-AJAT
Lukuvuoden opetus järjestetään 22.8.2022–2.6.2023 välisenä aikana noudattaen
musiikkiopiston työ- ja loma-aikoja.
Syyslukukauden opetus alkaa ma 22.8.2021 ja päättyy pe 16.12.2022
Kevätlukukauden opetus alkaa ma 9.1.2023 ja päättyy pe 2.6.2023
LOMA-AJAT
Syysloma 17.10.2022–23.10.2022
Joululoma 17.12.2022–05.01.2023
Talviloma 20.02.2023–26.02.2023
Pääsiäisloma 07.04.2023–10.04.2023
Itsenäisyyspäivänä ti 6.12.2022, loppiaisena pe 6.1.2023 ja vapun päivänä ma 1.5.2023 ei
ole opetusta. Em. päiviksi ajoittuvaa opetusta ei korvata erikseen oppilaille.
Loma-ajat eivät vähennä annettavan opetuksen määrää.
TUNTIEN SOPIMINEN
Soitto-/laulutunnin tarkempi aika sovitaan puhelimitse.
Opettajat ovat parhaiten tavoitettavissa puhelimitse
• ti 16.8.2022 klo 16-18
POISSAOLOT
OPETTAJAN POISSAOLO
Opettajan poissaolosta pyritään ilmoittamaan mahdollisimman hyvissä ajoin,
pääsääntöisesti ryhmätekstiviestillä.
•
•
•
•

Opetuksen sijaisjärjestelyt käynnistyvät kahden (2) peruuntuneen opetuskerran
jälkeen.
Valmentavan opetuksen (VO) osalta aletaan jyvittää/palauttaa maksuja kahden
peruuntuneen opetuskerran jälkeen. Maksut palautetaan pääsääntöisesti
lukuvuoden lopussa ja/tai opintojen päätyttyä.
Musiikkiopiston on mahdollista ohjata oppilas toisen opettajan ryhmään.
Sijaisjärjestelyt voivat pidentää lukukautta, korvaavia tunteja voidaan järjestää myös
kesätoimintana ja kursseina.

OPPILAAN POISSAOLO
Mikäli joudut olemaan pois tunnilta, ilmoita siitä mahdollisimman hyvissä ajoin mielellään
suoraan opettajallesi. Tuntia, joka jää saamatta oppilaan poissaolosta johtuen, ei
korvata. Jos joudut olemaan poissa pidempään esim. terveydellisistä syistä, ota yhteyttä
myös toimipisteesi apulaisrehtoriin.
Ethän tule sairaana soittotunnille, niin et tartuta muita oppilaita ja opettajaa.

LUKUKAUSIMAKSUT
Sivistyslautakunta on kokouksessaan 20.4.2022 vahvistanut musiikkiopiston
lukukausimaksut lukuvuodelle 2022–2023. Ks. Maksut luettelo. Lukukausimaksut
laskutetaan kaksi kertaa lukuvuodessa. Lukukausimaksu laskutetaan koko lukukaudelta,
vaikka oppilas keskeyttäisi opiskelunsa kesken lukukauden.
Sisaralennus myönnetään oppilaan omasta lukukausimaksusta siten, että kallein
lukukausimaksu laskutetaan täysimääräisenä ja muille sisaruksille myönnetään 10 %
alennus heidän omista lukukausimaksuistaan.
Sisaralennus ei koske varsinaisten oppilaiden lukukausimaksuja, joissa on oma
sisaralennusjärjestelmä.
Opinto-oikeus voidaan keskeyttää maksamattomien lukukausimaksujen vuoksi siihen
saakka, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu.
VAPAAOPPILASPAIKAT
Musiikkiopistossa ei ole haettavissa vapaaoppilaspaikkoja.
SOITINVUOKRAUS
Musiikkiopistolla on vuokrasoittimia, joista saat lisätietoa omalta opettajaltasi. Soittimesta
tehdään kirjallinen vuokrasopimus lukuvuodeksi kerrallaan. Opettaja tarkistaa yhdessä
kanssasi lainattavan soittimen kunnon ennen kuin saat sen käyttöösi. Opettajalta saat
myös tietoa ja opastusta siihen, kuinka pidät soittimesta mahdollisimman hyvää huolta.
Vahinkoja voi aina sattua. Ole silloin mahdollisimman pian yhteydessä omaan opettajaasi
tai musiikkiopiston kansliaan. Musiikkiopisto ei ole vakuuttanut vuokrasoittimiaan.
Perheesi voi halutessaan vakuuttaa soittimen itse. Lasten harrastuskäytössä olevat
soittimet voidaan liittää useissa vakuutusyhtiöissä perheen kotivakuutuksen piiriin. Oppilas
korvaa kaikki soittimelle aiheutuneet vahingot sekä normaalissa käytössä kuluvat osat.
Olet saanut soittimen vain henkilökohtaiseen käyttöösi, joten älä lainaa sitä eteenpäin. Kun
et enää tarvitse vuokrasoitinta, palauta se omalle opettajallesi tai musiikkiopiston
kansliaan.
Soitinvuokra laskutetaan lukukausittain. Alle kouluikäisiltä ei peritä soitinvuokraa. Perittyä
soitinvuokraa ei palauteta, vaikka soitin palautettaisiin kesken lukukauden.
KONSERTIT JA TAPAHTUMAT
Tiedot kaikkien toimipisteiden tapahtumista ja konserteista löydät toimipisteiden sivuilta

HYVÄÄ MATKAA MUSIIKIN MAAILMAAN LUKUVUONNA 2022-2023!

