TURUN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON SÄÄNNÖT
Yleistä
Tähän musiikkiopiston sääntöön on koottu musiikkioppilaitoksia ja taiteen perusopetusta koskevia
yleisiä sääntöjä sekä erityisesti Turun seudun musiikkiopiston ylläpitäjän päättämiä sääntöjä.
Turun seudun musiikkiopistoa ylläpitää Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys ja sitä
edustaa sen hallitus.
Turun seudun musiikkiopisto on suuri oppilaitos. Noudattamalla sääntöjä edesautat toiminnan
sujuvuutta. Niiden tunteminen ja noudattaminen on kaikkien osapuolten, oppilaiden ja heidän
huoltajiensa sekä oppilaitoksen ja sen opettajien edun mukaista. Opinto-opas varmistaa omalta
osaltaan oppilaitoksen opetussuunnitelman tavoitteiden toteutumisen.
Nämä säännöt eivät koske musiikkileikkikoulua.
Oppilaan oikeudet:
Oppilaalla on oikeus suorittaa taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä ja siihen liittyviä
kursseja.
Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta.

Soittotuntien, musiikin perusteiden opetuksen ja orkestereiden harjoitusten järjestämisessä
noudatetaan viikoittain toistuvaa säännöllistä lukujärjestystä. Opetusta voidaan järjestää
kurssimaisesti oppilaita kiinnostavilta muilta musiikin eri osa-alueilta. Opetuksen aikana suoritetaan
tarpeellinen arviointi.
Lukuvuoden alussa ja lopussa sekä syyslukukauden päättyessä pidetään opettajan ja oppilaan
keskustelu, jossa tarkastellaan alkavan kauden tavoitteita ja päättyvän kauden tavoitteiden
toteutumista. Alakouluikäisten oppilaiden huoltaja kutsutaan mukaan keskusteluun. Tarvittaessa
oppilaalla on mahdollisuus saada lisää ohjausta opinto-ohjaajalta. Päättyvän lukuvuoden lopussa
pidettävän keskustelun pohjalta oppilas ilmoittautuu seuraavan lukuvuoden alussa hänelle
tarkoitettuun opetukseen.
Lukuvuodessa on 35 opetusviikkoa, josta vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi osuva
loppiainen, vapunpäivä ja itsenäisyyspäivä.
Oppilaan, joka on aloittanut opintonsa 7.10.2013 jälkeen, opiskeluoikeus päättyy sen lukuvuoden
lopussa, jolloin oppilas täyttää 22 tai 24 vuotta. Maskulaisten, nousiaislaisten, lietolaisten ja
mynämäkeläisten oppilaiden yläikäraja on edellä mainitusta poiketen alhaisempi heidän kotikuntansa
vaatimuksesta. (Ennen 7.10.2013 aloittaneiden osalta ks. http://www.tsmo.fi/wpcontent/uploads/2012/08/Turun-seudun-musiikkiopiston-opetussuunnitelma-2008.pdf)
Mikäli oppilas menettää saman lukukauden aikana oppilaitoksesta johtuvasta syystä useita
soittotunteja, alennetaan lukukausimaksua neljännen menetetyn soittotunnin jälkeen. Alennus
tehdään menetettyjen soittotuntien suhteessa täyteen tuntimäärään.

Oppilaan velvollisuudet
Oppilaalla on velvollisuus osallistua hänelle opetussuunnitelman mukaisesti kuuluvaan opetukseen.
Musiikkiharrastukseen sellaisena kuin sitä musiikkiopistossa opetetaan, kuuluu oppitunnilla käymisen
lisäksi kotiharjoittelu. Jotta opetuksen tavoitteet olisi mahdollista saavuttaa, oppilaan on
valmistauduttava oppitunneille opettajan antamien ohjeiden mukaisesti.
Sairauden sattuessa poissaolosta tulee ilmoittaa mahdollisimman pian, jotta tuntia voidaan tarjota
toiselle sitä tarvitsevalle oppilaalle.
Oppilas tai hänen huoltajansa tulee huolehtia siitä, että oppilaitoksen tarvitsemat yhteystiedot ovat
ajan tasalla.
Ilmoitus opiskelun lopettamisesta on tehtävä kirjallisesti Turun seudun musiikkiopiston toimistoon.
Maksut

Oppilaitoksen ylläpitäjä vahvistaa lukukausimaksut ja mahdolliset muut maksut lukuvuosittain.
Lukukausimaksun suuruus ilmoitetaan oppilaille/huoltajille ennen lukuvuoden alkamista.
Lukukausimaksu laskutetaan syyslukukauden osalta syyskuussa ja kevätlukukauden osalta
tammikuussa.
Oppilas/huoltaja on velvollinen maksamaan opetuksesta perittäviä lukukausimaksuja.
Ylläpitäjä voi myöntää lukukausimaksuihin alennusta tai vapautusta. Vapautusta tai alennusta
lukukausimaksuihin haetaan lukuvuodeksi kerrallaan. Hakuaika on ko. lukuvuoden 15.8. - 15.9.
Myöntämisen perusteet ovat taloudelliset.
Oppilaalta, joka lopettaa opintonsa kesken lukukauden, peritään lukukausimaksu täysimääräisenä.
Opintojen keskeytyessä pitkäaikaisen sairauden, tapaturman tms. takia, voidaan lukukausimaksuun
tehdä vastaava alennus. Tämä edellyttää, että peruuntuvista tunneista saadaan tieto etukäteen ja ne
voidaan käyttää muuhun opetukseen.
Erääntyneet maksut menevät ulosottoon.
Pedagogisten syiden ja musiikkiopiston toiminnan käytännön syiden takia oppitunnit tulee aina
pyrkiä pitämään ennalta sovitun lukujärjestyksen mukaisesti. Silloin kun oppitunnin siirtäminen tai
peruuttaminen on kuitenkin välttämätöntä, menetellään seuraavasti:
1. Oppilaasta johtuvat peruuntumiset
Jos oppitunti joudutaan peruuttamaan oppilaan sairastumisen tai muun vastaavan pakottavan syyn
takia, ei peruuntunutta tuntia pääsääntöisesti korvata. Mikäli oppitunnin peruuttaminen tapahtuu
hyvissä ajoin, voidaan oppilaan (huoltajan) ja opettajan välillä sopia korvaavasta oppitunnista. Jos
pitempiaikaisen sairauden, tapaturman tms. syyn takia etukäteen on tiedossa, että useita
oppitunteja joudutaan peruuttamaan, oppilaan (huoltajan) tulee ottaa yhteyttä opintoneuvontaan ja
sopia lukukausimaksun osittaisesta korvaamisesta.

2. Oppilaitoksesta tai opettajasta johtuva oppitunnin peruuntuminen
Jos opettajan sairauden tai muun pakottavan syyn takia ei voi pitää oppituntia, oppilaitos pyrkii
saamaan tilalle sijaisen. Jos tämä ei käytännön syiden tai pedagogisten syiden takia ole mahdollista,
oppitunti peruutetaan. Soittotunnit korvataan neljännen peruuntuneen tunnin jälkeen.
Tiedottaminen
Oppilaitos tiedottaa toimintaan liittyvistä asioista oppilaille ja heidän huoltajilleen
-kirjeitse lähetettävillä tiedotteilla
-oppilaitoksen nettisivuilla
-tekstiviesteillä
-opettajien välityksellä oppitunneilla
-wilman kautta
Opiskeluoikeuden menettäminen
Rehtori voi peruuttaa oppilaan opiskeluoikeuden, mikäli oppilas varoituksesta huolimatta
-ei osallistu hänelle tarkoitettuun lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen. (Johtosääntö)
-aiheuttaa tahallisesti vahinkoa oppilaitoksen omaisuudelle.
-häiritsee käytöksellään tahallisesti oppilaitoksen toimintaa.

