Pirkanmaan musiikkiopisto

Oppilastiedote 7/ 2020-2021
7.1.2021
Etä-/lähiopetus
Lukukauden opetus alkaa pe 8.1. etäopetuksena. M
 a 11.1. alkaen opetus jatkuu
lähiopetuksena seuraavasti:
●

Yksilöopetus (myös yli 20-vuotiaille oppilaille, jos se sopii sekä opettajalle että
oppilaalle, muutoin heille etäopetuksena)

●

Bändit ja muut pienet yhteismusisointiryhmät

●

Muha-ryhmät

●

Orkesterit, kuorot ja big bandit toimivat poikkeusjärjestelyin siihen saakka, kun
kokoontumisrajoituksia on voimassa. Vetäjät ilmoittavat toimintatavoista
ryhmäkohtaisesti viimeistään su 10.1.

●

Esitystilanteissa voi olla samaan aikaan maksimissaan 10 henkilöä.

Muskariryhmiä tiedotetaan opetuksen jatkumisesta erikseen.

Koronaohjeita
Pandemian vuoksi päätalon (Eteläpuisto 4) kahvio on toistaiseksi suljettuna.
Oppilaat voivat odottaa tuntejaan aulatiloissa, mutta muuten tiloissa ei voi oleskella.
Suosittelemme, että saattajat eivät jää toimitiloihin odottamaan oppilaita.
Aikuisten ja yli 15-vuotiaiden maskisuositus on voimassa toimitiloissa. Lisäksi jokaisen
tulee huolehtia käsihygieniasta.

Maksut
Lukukausimaksut
Kevätlukukauden lukukausimaksut soitonopetuksesta laskutetaan tällä viikolla. Lasku
saapuu osoitteesta: Eepos-postitus (laskutus@eepos.fi). Jos et ole saanut laskua
viimeistään 11.1.2021, ota yhteyttä niina.haapanen@pmo.fi.
Lukukausimaksu on sama lähi- ja etäopetuksessa.
Mikäli haluat perua oppilaspaikan, ota yhteyttä mahdollisimman pian
niina.haapanen@pmo.fi. Oppilaspaikan peruutusmaksut:
●

Ilmoitettu viimeistään su 10.1.2021: ei peruutusmaksua

●

11.-17.1.2021 peruutusmaksu on 50 €

●

18.-24.1.2021 peruutusmaksu on 100 €

●

25.1.2021 alkaen laskutetaan täysi lukukausimaksu.

Soitinvuokrat
15.1.2021 lainassa olevista soittimista laskutetaan kevätlukukauden soitinvuokra 50 €.
Jos palautat soittimen ennen 15.1., kevään vuokraa ei laskuteta.

Kevään opetusajat
●

pe 8.1. Opetus alkaa

●

ke 3.2. Ei opetusta (opettajien kokous- ja koulutuspäivä)

●

ma 1.3. – su 7.3. Talviloma

●

to 1.4. – ti 6.4. Pääsiäisloma

●

pe 30.4. Ei opetusta (opettajien kokous- ja koulutuspäivä)

●

to 13.5. Helatorstai

●

pe 4.6. Kevätlukukauden viimeinen opetuspäivä

●

Lisäksi oppilasvalintapäivinä ei kaikilla opettajilla ole opetusta. Tarkemmat päivät
määrittyvät kevään koronatilanteen mukaisesti.

Vuoden kulttuuriteko
Tampereen kaupunki etsii vuoden kulttuuritekoa. Kannustamme oppilasperheitä
ehdottamaan Pirkanmaan musiikkiopistoa vuoden kulttuuriteon saajaksi. Perusteena
voi käyttää esimerkiksi opiston 50-vuotisjuhlavuotta. Ehdotuksia voi tehdä 10.1.2021
saakka kaupungin nettisivuilla:
https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/tietoa-tampereesta/palkinnot/vuoden-kult
tuuriteko.html

Seuraavat oppilastiedotteet
Lähetetään kuukausittain kevätlukukaudella 2021.

