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LOMA-AJAT Ei opetusta koulujen loma-aikoina eikä arkipyhinä

OPPILASPAIKKA JA PAIKAN PERUUTUS
Ilmoittautuminen on voimassa kyseisen kurssin/leirin loppuun. Taiteenperusopetusryhmät kestävät
lukuvuoden (sisältää syys- ja kevätkulukauden) loppuun, joten ilmoittautuminen päättyy kevätlukukauden
lopussa. Seuraavalle kurssille/leirille tai lukuvuodelle ilmoittaudutaan uudelleen. Ryhmiin otetaan uusia
oppilaita myös kesken lukukauden, mikäli ryhmissä on tilaa.
Mikäli oppilas haluaa perua oppilaspaikkansa, tulee se tehdä kirjallisesti sanataidekoulun toimistolle:
toimisto@sanataidekoulu.fi viimeistään 14 vrk. ennen kurssin/leirin ensimmäistä ohjelmaan merkittyä
opetuspäivää. Jos paikka perutaan tätä myöhemmin, peritään kurssimaksusta/lukukausimaksusta puolet.
Peruutusta ei voi tehdä enää kurssin/leirin alkamispäivänä. Vantaan sanataidekoulu ei korvaa kesken
lukukauden lopettaneiden oppilaiden käyttämättömiä opetustunteja. Pidemmissä sairaustapauksissa
tilanne katsotaan erikseen.

OPPILASMAKSUT
Opetuksesta peritään oppilaan ryhmätasoisen opetuskokonaisuuden mukainen lukukausimaksu,
lyhyemmistä kursseista tai leireistä erikseen ilmoitettava maksu. Ryhmien hinnat on ilmoitettu nettisivuilla.
Lasku lähetetään oppilaille syys- ja/tai kevätlukukauden alussa. Ilmoittautumisen yhteydessä voi valita
laskutustavan: kirjeitse tai sähköpostitse. Laskun voi suorittaa halutessaan kahdessa erässä (kts
ilmoittautumislomake). Tällöin kustakin laskutuserästä peritään 5 euron laskutuslisä.
Kaikissa laskutusta koskevissa asioissa tulee olla yhteydessä osoitteeseen toimisto@sanataidekoulu.fi .
Viivästyneestä kurssi/lukukusimaksusta peritään oppilaalta voimassa oleva viivästyskorko ja
maksumuistutuksen lähettämisestä 5 euroa kpl. Maksujen joutessa perintään oppilaalta peritään
asianomaisen toimiston perintäkulut ja voimassa oleva viivästyskorko.
OPETUSTUNNIT JA OPETUKSEEN LIITTYVÄT KÄYTÄNTEET
Saavuthan opetustunneille ajoissa. Ryhmän toiminnan kannalta on tärkeää, että kaikki ovat paikalla, kun
tunti alkaa.
Ryhmässä toimitaan ystävällisesti, toisia kunnioittaen ja toiset huomioon ottaen. Opettaja ohjaa ryhmää ja
hänen ohjeitaan noudatetaan. Tunneilla ei käytetä omia mobiililaitteita, ellei niin ole opettajan kanssa
erikseen sovittu ja se on osa opetustuntia.
Vantaan sanataidekoulussa opiskelet sanataiteen perusopetuksen laajaa oppimäärää.
Opetussuunnitelmaan pääset tutustumaan oheisen linkin kautta http://sanataidekoulu.fi/wpcontent/uploads/2018/07/VANTAA-OPS-LAAJA-LOPULLINEN-2018.pdf

POISSAOLOT JA TUNTIEN KORVAAMINEN
Ilmoita aina ajoissa opettajallesi poissalostasi, koska se voi vaikuttaa ryhmän toimintaan. Oppilaiden
poissaoloja ei korvata, mutta voit oman opettajasi kanssa tarvittaessa sopia opetuskerran korvaavasta
kotitehtävästä. Opettajan poissaoloihin pyritään pääsääntöisesti saamaan sijainen, mutta jos sijaista ei
onnistuta saamaan, tunnit korvataan lukukauden loppupuolella.

KUVAUS- JA JULKAISULUPA
Oppilasta itseään koskeva kuvaus- ja julkaisulupa kysytään erikseen ilmoittautumislomakkeella.
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