Turun Kuvataidekoulu

Kuvataiteen opetusta lapsille, nuorille ja aikuisille

Ratapihankatu 18, 20100 Turku
02 27 99 200
toimisto@turunkuvataidekoulu.fi
www.turunkuvataidekoulu.fi

TERVEISIÄ KUVATAIDEKOULULTA!
SYYSLUKUKAUTEMME ALKAA MAANANTAINA 28.8.2017.
Kirjeen vasemmassa yläkulmassa näkyy ryhmäsi ryhmätunnus, kokoontumisaika sekä luokkatila. Mikäli
annettu ryhmä tai aika ei sovi sinulle tai et haluakaan jatkaa harrastustasi, ilmoitathan siitä viipymättä
Kuvataidekoululle, sillä sinulle on varattu paikka harrastusryhmästä. Jos lopetat harrastuksesi kesken
kauden, ilmoita myös siitä Kuvataidekoululle.
Ilmoittautumiset ja muut tiedustelut puhelimitse (02 27 99 200) ma-to 10-14 tai sähköpostitse
toimisto@turunkuvataidekoulu.fi.
SYYSLUKUKAUSI 2017 ON 28.8.-11.11.2017. Lauantairyhmät korvaavat pyhäpäivän vielä 18.11.2017.
Koulujen syyslomaviikolla 16.-18.10.2017 ei ole opetusta.

LASTEN JA NUORTEN ETENEVÄ KUVATAITEEN OPETUS
Turun Kuvataidekoulussa opetus on tavoitteellista, vuodesta toiseen etenevää kuvataiteen opetusta.
Opetusalueina ovat piirustus, maalaus, keramiikka, kuvanveisto, grafiikka ja taidehistorian tuntemus.

AIKUISTEN JA NUORTEN KUVATAIDEOPETUS
Perusopintojen aikana opittuja taitoja syvennetään lukukauden aikana kolme tuntia viikossa. Lisäksi
aikuisille ja nuorille järjestetään erillisiä tekniikkakursseja. Kursseista löytyy lisätietoa nettisivuillamme.

TÄRKEÄÄ TIETOA OPISKELUSTA
Ryhmän minimikoko on 7 oppilasta. Mikäli oppilaita on alle 7, ryhmä yhdistetään toiseen vastaavaa
opetusta tarjoavaan ryhmään. Huom. viikonpäivä ja kellonaika saattavat tällöin muuttua.
Opetustunneilla käytetään erilllisiä sisäkenkiä sekä essua tai muuta suojavaatetta, sillä
opetuksessa käytetään materiaaleja ja värejä, jotka eivät välttämättä lähde pesussa vaatteista.
Kuvataidekoululla on myynnissä lapsille tarkoitettuja taiteilijaessuja 20€:n hintaan.
Ethän osallistu sairaana opetustunneille. Pienten lasten vanhempien tulee hakea lapset
Kuvataidekoululta ryhmien päättymisaikaan.
Tarkemmat järjestyssäännöt ovat luettavissa koulun ilmoitustauluilta sekä nettisivuilta.

LUKUKAUSIMAKSUT SYKSY 2017
Varhaisiän taidekasvatus 4-5 -vuotiaille		
1h
Varhaisiän taidekasvatus 5-6 -vuotiaille		
1,5 h
Taiteen perusopetus 6 -vuotiaasta ylöspäin		
2h
Työpajat						2,5 h
Aikuis- ja nuorten opinnot				3 h

/
/
/
/
/

vko			
240€
vko			
255€
vko			
280€
vko			315€
vko			350€

Sisaralennus 10%.
Lukukausimaksu suoritetaan yhdessä erässä. Maksuun sisältyy opetus sekä opetuksessa tarvittavat
materiaalit ja -tarvikkeet. Oppilasmaksut tulee suorittaa eräpäivään mennessä. Tämän jälkeen
perimme 12€:n muistutusmaksun / maksukehotus. Ota yhteyttä koulun toimistoon, mikäli jostain syystä
et voi suorittaa lukukausimaksua määräpäivään mennessä. Pankkisiirtolomakkeet jaetaan oppilaille
ensimmäisellä opetuskerralla.
Lukukausimaksu peritään kaikilta opintonsa aloittaneilta, vaikka opiskelija keskeyttäisi opintonsa
ennen kauden loppua. Mahdollisia poissaoloja ei myöskään huomioida maksuissa vaan poissaolot
pyritään korvaamaan kauden aikana muissa oppilasryhmissä. Tästä voi sopia oman opettajan kanssa
tai soittamalla koulun toimistoon. Uuden kauden aloittamisen edellytyksenä on, että kaikki aikaisemmat
maksut on suoritettu.
Mikäli opetuskertaa ei pidetä ohjaajan sairastapauksen tai muun syyn vuoksi, korvaava opetuskerta
järjestetään mahdollisimman pian lukukauden jälkeen. Asiasta tiedotetaan erikseen.

KUVATAIDEKOULU NETISSÄ
Kuvataidekoululla on omat kotisivut, Facebook- sekä Instagram-tili.
Kotisivut: www.turunkuvataidekoulu.fi
Facebook: www.facebook.com/turun.kuvataidekoulu
Instagram: www.instagram.com/turunkuvataidekoulu
Kuvataidekoulun nettigalleria koulun kotisivuilla on aloittanut toimintansa vuoden 2006 alusta.
Kuvataidekoulu pidättää oikeuden käyttää koulussa tehtyjä oppilastöitä koulun omissa näyttelyissä,
julisteissa ja nettisivustoilla (kotisivut, Facebook, Instagram). Toivomme, että täytät tämän kirjeen
yhteydessä lähetetyn valokuvauslupalapun ja palautat sen allekirjoitettuna ensimmäiselle opetustunnille.
Tämä on erityisen tärkeää, mikäli et halua, että sinun tai taideteoksesi kuvia näkyy koulumme
nettisivustoilla.
Huomioithan, että koululle jääneet kevätkauden ja kesäkurssien työt tulee viedä kotiin mahdollisimman
pian, sillä tilan puutteen vuoksi emme voi säilyttää niitä koululla uuden lukukauden alkaessa.

tervetuloa harrastamaan kuvataidetta!

Neonilla Narjus
koulun toiminnanjohtaja

