Lapin musiikkiopiston lukukausimaksut
Sivistyslautakunta kokous 25.2.2021 § 24

Lapin musiikkiopiston lukukausimaksut 1.8.2021 alkaen
Solistiset aineet
- Perusopinnot
- Syventävät opinnot
- Aikuisten osasto
- Sivuaine

290 €
290 €
340 €
190 €

Tanssiopisto
- Tanssin syventävät opinnot

390 €

Varhaisiän musiikkikasvatus
- Musiikkileikkikoulun perheryhmät 3 kk-3 v.
- Musiikkileikkiryhmät 3-6 v.
- Esikoululaisten soittoryhmät 6-7 v.
- Kantelemuskari
- Musiikkivalmennus 7-9 v.
- Soitinvalmennus 4-10 v.
- Bändivalmennus 7-10 v.
- Soitinkaruselli 6-10 v.

70 €
70 €
90 €
120 €
90 €
90 €
90 €
90 €

Muut maksut
- Soitinvuokra/lukukausi

50 €

Ulkopuolisten soitinvuokrat
- Kertavuokra
- Lukukausi

60 €
120 €

Lukukausimaksuista
Oppilaspaikka varataan aina koko lukukaudeksi. Ensimmäisen opetusviikon
jälkeen osallistuminen on sitova. Lukukausimaksua ei palauteta opintonsa
lukukauden aikana keskeyttävälle oppilaalle. Mikäli oppilas haluaa keskeyttää
musiikin perusopintonsa syyslukukauden lopussa, tulee oppilaspaikka irtisanoa
kirjallisesti
(musiikkiopisto.kanslia@rovaniemi.fi)
15.12.
mennessä.
Jos
oppilaspaikkaa ei ole irtisanottu määräaikaan mennessä, peritään
lukukausimaksu myös kevätlukukaudelta.
Sisaralennus
Sisaralennus on 25 % toisesta lapsesta, 50 % kolmannesta ja seuraavista.
Sisaralennus koskee varhaisiän opinnoissa, perusopinnoissa ja syventävien
opintojen opinnoissa opiskelevia oppilaita.
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Laskutus
Syyslukukausi laskutetaan syyskuussa ja kevätlukukausi helmikuussa.
Maksujärjestelyistä tulee aina sopia ennen laskutusta toimiston kanssa. Jos
oppilasmaksuissa on epäselvyyttä, sihteeriin pitää ottaa yhteyttä ennen
laskun eräpäivää sähköpostitse musiikkiopisto.kanslia@rovaniemi.fi
Maksaminen
Oppilasmaksut tulee suorittaa määräajassa. Oppilaalta, joka haluaa keskeyttää
opintonsa kesken lukukauden, peritään lukukausimaksu täysimääräisenä. Jos
keskeyttäminen tapahtuu sairauden, paikkakunnalta muuton tai muun painavan
syyn takia, voi rehtori kirjallisen anomuksen perusteella myöntää alennusta
lukukausimaksusta.
Jos opettaja on virkavapaalla ja sijaista ei saada, niin tunti perutaan. Jos
musiikkiopiston puolesta pääaineen oppitunteja on peruttu lukukauden aikana
kuuden tai useamman viikkotunnin verran, se hyvitetään vastaavasti
lukukausimaksussa. Jos lukukauden aikana kuusi solistisen aineen oppituntia
peruttu, hyvitys on 1/3 ja jos 8-9,hyvitys on puolet.
Maksamattomat0lukukausimaksu
Syyskauden maksamaton oppilasmaksu aiheuttaa opintojen keskeytyksen
vuodenvaihteessa. Kevätkauden maksamaton oppilasmaksu aiheuttaa opintojen
keskeytyksen lukuvuoden vaihteessa. Jos oppilaalla on kaksi maksamatonta
oppilasmaksua, katsotaan oppilaan luopuneen oppilaspaikastaan. Erääntyneet
maksut annetaan kausittain perintätoimiston perittäväksi. Maksujärjestelyistä
voi sopia etukäteen toimiston kanssa. Vapaaoppilaspaikkaa voi hakea rehtorilta
vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella.
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