HELSINGIN TEATTERIKOULUN SÄÄNNÖT 2019-2021
•

Opetuslupaa, joka on myönnetty oppilaitokselle Kulttuurikollektiivin teatterikoulu
vuosiksi 2018-2022 teatteritaiteen perusopetukseen käytetään nimellä Helsingin
teatterikoulu. Helsingin teatterikoulu noudattaa opetussuunnitelmaa, joka on vahvistettu
vuoden 2018 elokuussa Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaanaikajaoston toimesta.

•

Oppilaaksi teatterikouluun voidaan ehdoitta hyväksyä sinne hakeva oppilas, jolla ei ole
terveydellisiä taikka taloudellisia esteitä osallistua teatteritaiteen perusopetukseen.
Mikäli oppilaalla on terveydellisiä, taikka taloudellisia esteitä, tulee hänelle laatia
mahdollisuuksien mukaan yksilöllistetty opetussuunnitelma ja selvittää mahdollisuus
maksuhuojennukseen taikka vapaaoppilaspaikkaan. Vapaaoppilaspaikkoja on
rajoitetusti ja ne jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä vapaaoppilaspaikkaan
oikeutetuille oppilaiille hakemuksen perusteella.

•

Oppilas ilmoittautuu koko lukuvuoden mittaisiin opintoihin, jotka laskutetaan
lukukausittain lukukauden alkaessa syksyllä ja keväällä.

•

Opinnot voi keskeyttää maksutta ensimmäisen kokeiluoppitunnin jälkeen. Kokeilutunti
on lukukauden ensimmäinen tunti, taikka erikseen rehtorin kanssa sovittu tunti.

•

Lukuvuosimaksun suorittamatta jättäminen saattaa aiheuttaa oppilaspaikan
menettämisen.

•

Maksuttomaan opiskeluun ilmoittautuminen on sitovaa. Mikäli oppilas lopettaa
perusteetta maksuttoman koulutuksen, taikka poissaoloja kertyy yli kolme peräkkäin,
ilman niihin ole hyväksyttävää syytä, menettää hän oikeuden tuleviin koulun
maksuhuojennoksiin.

•

Ryhmästä voidaan poistaa ryhmään sopimattoman käytöksen perusteella. Mikäli
oppilas poistetaan ryhmästä tällaisesta syystä, ei oppilasmaksua palauteta

•

Opetus on ryhmäopetusta. Poissaolot vaikuttavat koko ryhmän opiskeluun.
Poissaoloista tulee hyvissä ajoin ja mahdollisuuksien mukaan ilmoittaa p. 046 922 0010
tekstiviestillä, taikka WhatsApp-viestillä. Poissaolot eivät oikeuta oppilasmaksun
palauttamiseen.

•

Ilmoittautuessaan ryhmään oppilas sitoutuu ryhmän toimintaan ryhmän laatiman
draamasopimuksen mukaisesti.

•

Oppilaitoksen rehtorilla on oikeus erottaa oppilas, joka toistuvasti häiritsee
opetusryhmän, taikka opettajan työskentelyä. Myös muita taikka itseään vahingoittava
käytös voi johtaa erottamiseen. Erottaminen ei oikeuta lukuvuosimaksun palautukseen,
taikka hyvitykseen ja estää tulevat maksuhuojennokset.

•
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•

Oppitunneille on tultava ajoissa ja myöhästymisistä ilmoitettava uhalla, että ovi suljetaan
oppitunnin alettua ja oppilas menettää oikeuden osallistua opetukseen. Toistuva
myöhästeleminen saattaa aiheuttaa oppilaspaikan menettämisen.

•

Helsingin teatterikoululla on oikeus päivittää tarvittaessa koulun sääntöjä kesken
lukuvuoden rehtorin päätöksellä.

•

Helsingin teatterikoululla on oikeus säilyttää lukuvuoden ajan ja kunnes oppilasmaksut
on suoritettu ja todistukset jaettu tarpeellisia tietoja oppilaasta ja tämän huoltajista
tietosuojasäännösten mukaisesti, sekä säilyttää kirjaukset taiteen perusopetuksen
opetussuunnitelman mukaisista opintosuorituksista.

•

Sitoutuessaan ryhmään oppilas sitoutuu osallistumaan sen esitystoimintaan. Poissaolot
tulevista esityksistä tulee selvittää lukukauden alussa, taikka hyvissä ajoin ennen
produktion harjoittelemista rehtorin kanssa.

•

Oppilas saa lukuvuosittain lukukauden päättyessä todistuksen edistymisestään taiteen
perusopetuksen etenevässä opintosuunnitelmassa.

Helsinginssä 1.3.2020

Mia Kavasto, rehtori
Helsingin teatterikoulu
Rusthollarinkuja 2, 00910 Helsinki
info@helsinginteatterikoulu.fi
www.helsinginteatterikoulu.fi
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