TIEDOTE OPPILAILLE JA HEIDÄN HUOLTAJILLEEN
TERVETULOA MUSIIKKI- JA TANSSIOPISTOON!

OPINTOJEN KULKU
Oppilaan tulee osallistua opintoihin oppilaitoksen opetussuunnitelman mukaisesti.
Tarkemmat tiedot opiskelusta ja opintokokonaisuuksista löytyvät opetussuunnitelmasta
www.slmo.fi/TanssiOPS.pdf.
Lukuvuosi pitää sisällään opetusta varhaisiänryhmille 30 vko tuntia ja tasoryhmille 32–35 vko
tuntia, riippuen kalenteriin sattuvista pyhäpäivistä. Lisäksi opetukseen kuuluu oppilaitoksen
konsertteihin valmisteltavien koreografioiden esittäminen sekä esitystä valmisteleva kenraaliharjoitus. Lukukausi sisältää 15–18 opetustuntia/-kertaa, mahdolliset esitykset ja lukuvuoden
päätöskonsertit keväällä.

OPINTOKIRJAT

Tanssioppilaan
opas

Oppilaitoksessa on käytössä opintokirjat, joihin kirjataan oppilaiden opinnot vuosittain. (Tämä ei
koske varhaisiän opintoja). Merkinnät opintokirjaan on hyvä pyytää lukuvuoden lopussa omalta
opettajaltaan. Jos oppilas kadottaa opintokirjansa, uuden opintokirjan saa toimistosta hintaan
10 €.

POISSAOLOT JA TUNTIEN PERUMINEN
Sairaana ei ole hyvä tulla tunnille. Silloin ei jaksa keskittyä ja myös opettaja sekä ryhmätunnilla
muut oppilaat saattavat sairastua. Mikäli oppilas on poissa tunnilta, on siitä ilmoitettava opettajalle soittamalla, tekstiviestillä tai sähköpostilla mahdollisimman ajoissa. Oppilaan omasta syystä
johtuvaa poissaoloa ei korvata.
Opettajan sairastuessa joko hän itse tai opiston toimisto ilmoittaa tuntien peruuntumisesta. On
tärkeää, että toimistossa on oppilaan ajantasainen yhteystieto, joten muistattehan ilmoittaa
toimistoon yhteystiedoissanne lukuvuoden aikana tapahtuvat muutokset. Opettajan sairastuttua sijaista ei ole aina yksittäisille tunneille mahdollista hankkia eikä tunteja siten voida aina korvata. Pidemmän sairasloman sattuessa opisto järjestää opettajalle sijaisen.

TANSSIVARUSTEET
Tunneilla oppilailla on paljaat jalat tai tanssilajiin soveltuvat tossut/jalkineet. Tanssiasu on lajiin
sopiva joustava sisäliikuntavaatetus. Pitkät hiukset pidetään kiinni ja lyhyet esim. hiuspannan
avulla poissa kasvoilta.

LUOKKAPUVUT
Baletin opetukseen kuuluu yhdenmukainen puvustus kaikilla balettiluokilla, joka ennen kaikkea
auttaa opettajaa näkemään, että liikkeet tehdään turvallisesti, huolellisesti ja oikein. Balettitunneille eivät kuulu ylimääräiset asusteet. Pitkät hiukset pidetään nutturalla ja lyhyet esim. hiuspannan avulla poissa kasvoilta. Balettioppilailla on sukkahousut/balettitrikoot ja tossut.
Luokkapuvut ovat käytössä lastentanssi 1 ja 2 -oppilailla sekä tanssieskarilaisilla. Varhaisiän
opinnoissa opetukseen soveltuva yhtenäinen pukeutuminen on turvallisuustekijä (mm. ei irtoilevia koristeita) ja luo osaltaan myös yhteenkuuluvuuden tunnetta. Yhtenäistä pukua voidaan
myös käyttää esiintymisasuna tai sen osana. Lastentanssi- ja tanssieskaritunnilla oppilailla paljaat jalat tai tossut.
Luokkapuvut suositellaan tilaamaan syyskauden alussa oppilaitoksen ohjeiden mukaisesti. Ryhmäkohtaisesti opettajat antavat sovituskappaleet ja tilausohjeet luokkapukutilaukseen. Oppilaat/vanhemmat tekevät tilauksen itse.

ESIINTYMINEN
Esiintyminen on osa oppilaiden opintoja. Esiintyminen tanssikonserteissa edellyttää säännöllistä
opetukseen osallistumista. Esiintymisessä käytettävät oppilaitoksen puvut, rekvisiitta ja lavasteet tulee palauttaa välittömästi esityksen jälkeen omalle opettajalle.

TUNTIKÄYTÄNNÖT
Tunnin alussa opettaja kirjaa läsnäolijat päiväkirjaan.
Jos poistut tunnin aikana salista, ilmoita siitä aina opettajalle.
Tunneilla on hyvä pitää mukana omaa muovista vesipulloa.
Älä jätä arvoesineitä pukuhuoneisiin. Opisto ei vastaa pukuhuoneisiin jätetystä omaisuudesta.
Pukeudu tunneille opettajan ohjeen mukaisesti.

YHTEYDENPITO
Huoltajien toivotaan olevan yhteydessä opettajaan, varsinkin jos herää jotakin kysyttävää. Opettajien yhteystiedot löytyvät opiston kotisivuilta.
Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@slmo.fi. Opetuksen aikana opettaja ei välttämättä
voi vastata puheluihin tai tekstiviesteihin muuten kuin hätätilanteessa.

LUKUKAUSIMAKSUT JA ILMOITTAUTUMISKÄYTÄNTÖ
Maksujen oikein ohjautumisen varmistamiseksi on erittäin tärkeää käyttää kunkin laskun omaa
viite-numeroa. Uusien oppilaiden lukukausimaksussa on mukana 25 € kirjaamismaksu. Kirjaamismaksu koskee myös varhaisiän opinnoista varsinaisiksi oppilaiksi siirtyviä.
Mahdollisista maksujärjestelyistä on sovittava ennen eräpäivää puh. 0440 518 253. Lisätietoja
maksukäytänteistä löytyy kotisivuiltamme: www.slmo.fi.
Oppilaspaikka varataan aina koko lukuvuodeksi (sis. syys- ja kevätlukukauden). Oppilaspaikan
peruuttamisesta koskeva lopettamis- tai keskeyttämisilmoitus on tehtävä syyslukukauden osalta
kirjallisesti opiston toimistoon 15.8. mennessä, musiikkileikkikoulun ja varhaisiän tanssin 10.9.
mennessä. Jos oppilas keskeyttää tai lopettaa opiskelun kevätlukukaudeksi, siitä on tehtävä
kirjallinen ilmoitus 15.12. mennessä. Jos ilmoitus tulee ao. ajankohtien jälkeen, seuraavan lukukauden maksu lankeaa maksettavaksi. Opintojen määräaikaiseen keskeyttämiseen tulee aina
pyytää lupa apulaisrehtorilta kirjallisesti em. määräaikoja noudattaen.
Opintojen aloittaminen, keskeyttäminen tai lopettaminen lukukauden kestäessä ei tuota lukukausimaksun alentamista tai palautusta. Ainoan poikkeuksen muodostavat lääkärintodistuksella
todettu pitkäaikainen sairaus tai tapaturma, jotka välittömästi estävät harrastuksen jatkamisen.
Lukukausimaksu määräytyy oppilaan tanssituntivalintojen mukaan. Mikäli oppilas jostakin syystä
vaihtaa lukukauden aikana tanssituntivalintojaan, tulee hänen siihen liittyen tehdä ensin tiedustelu omalta opettajaltaan. Jos ryhmänvaihto on mahdollinen, oppilaan tulee tehdä muutoksesta
ilmoitus kansliaan opintosihteerille.

MATKAPUHELIMEN KÄYTTÖ
Oppilaan matkapuhelimen tulee tunnilla olla suljettu tai äänettömällä eikä puhelinta tule käyttää tunnilla ilman opettajan lupaa.

YLEINEN KÄYTTÄYTYMINEN
Oppilaan odotetaan käyttäytyvän asiallisesti ja kunnioittavasti opettajia ja muita oppilaita
kohtaan.
Oppilaan odotetaan noudattavan yleistä siisteyttä opiston tiloissa ja sen välittömässä läheisyydessä.
Pukuhuoneeseen ei saa tuoda asiattomia henkilöitä tai tavaroita.
Päihteiden ja tupakan nauttiminen opiston tiloissa ja ulkoalueilla on kielletty.
Näiden sääntöjen toistuva tai tahallinen rikkominen voi johtaa oppilaspaikan menetykseen.

KONSERTTIPASSI
Oppilaille jaettavan henkilökohtaisen konserttipassin käyttöönotolla halutaan lisätä oppilaiden
aktiivisuutta käydä konserteissa sekä tanssi- ja teatteriesityksissä. Konserttipassiin liittyvät käytänteet on hyvä käydä läpi oman opettajan kanssa.
Täydet merkinnät passiin kerättyään oppilas osallistuu arvontaan, jossa voittaja vapautetaan
seuraavan lukukauden lukukausimaksusta.

VANHEMPAINYHDISTYS
V. 2014 perustetun vanhempainyhdistyksen tarkoituksena on tehdä kotien ja opiston välisestä
yhteydenpidosta ja yhteistyöstä mahdollisimman mutkatonta. Tavoitteena on tukea oppilaita ja
opistoa yhteisessä tehtävässä harrastuksen ja opetuksen parissa. Vuotuinen jäsenmaksu on
5 €/henkilö. Myös kannatusjäsenyys on mahdollinen esim. yrityksille ja yhdistyksille.

KANNATUSYHDISTYS
Savonlinnan musiikki- ja tanssiopistoa ylläpitää Savonlinnan musiikkiopiston kannatusyhdistys
ry. Kannatusyhdistyksen hallitus toimii musiikki- ja tanssiopiston johtokuntana. Yhdistyksen jäsenenä voitte olla mukana vaikuttamassa opiston tulevaisuuteen.
Opiston kannatusyhdistykseen voi liittyä osoitteessa www.slmo.fi. Kuluvan vuoden jäsenmaksu
on 25 €. Toimistosta saa pyydettäessä kannatusyhdistyksen säännöt.

NETTISIVUT JA FACEBOOK
Opistolla on nettisivut osoitteessa www.slmo.fi. Sieltä löytyvät tarkemmat tiedot opiskelusta,
säännöistä, ajankohtaisista asioista, konserteista sekä opiston kehittämishankkeista. Sieltä löytyvät myös oppaat ja yhteystiedot. Kotisivuilta on jatkossa myös mahdollista katsoa livetaltiointeja konserteista.
Meidät löytää myös facebookista. FB-uutisten kautta saa myös tietoa opiston ajankohtaisista
tapahtumista ja asioista.

YHTEYSTIETOJA
Savonlinnan musiikki- ja tanssiopisto
Sotilaspojankatu 1, 57100 Savonlinna
TANSSINOPETTAJAT
Mikko Ahlgrén, 045 279 9403
Dãnut Cioatã, 0400 289 293
Ramona Dancau, 045 163 4747
Sarianna Nuutinen, 050 552 8481

Opettajien ja hallinnon sähköposti:
etunimi.sukunimi@slmo.fi

Opiston toimisto
avoinna ma–pe klo 9.00–16.00

VAKUUTUKSET
Musiikki- ja tanssiopistolla on ryhmätapaturmavakuutus, joka koskee kaikkia opiston oppilaita
oppitunneilla.
(Tarkempia tietoja vakuutuksesta saa opiston hallintopäälliköltä, puh. 0440 518 255).

va. rehtori Arto Häyrynen, 0440 518 257
apulaisrehtorin sijainen/tanssi Sarianna Nuutinen, 050 552 8481
hallintopäällikkö Sanna Huttunen, 0440 518 255
opintosihteeri Raija Vesioja, 0440 518 253
toimistosihteeri Irma Panuma, 0440 518 252

