OPISKELU EBELISSÄ - EBELIN SÄÄNNÖT
EBELIN LUKUVUOSI
Ebelin lukuvuosi noudattaa koulujen työ - ja loma-aikoja. Syys- ja kevä tlukukausi sisä ltävä t molemmat yksilö tunteja 17 kpl.
Lukuvuoden kesto on yhteensä 35 viikkoa, ja siihen sisältyy yksilö - ja ryhmäopetuksen lisä ksi erilaisia workshopeja ja
tapahtumia.
TUNTIEN SIIRTÄMINEN JA PERUMINEN
Ebelillä on viikottainen lukujärjestys, jossa jokaiselle oppilaalle on annettu vakioaika soitto- tai laulutunnille. Mikäli
oppilaalle tulee este osallistua tunnille, on siitä ilmoitettava välittö mästi opettajalle. Opettajalla ei ole velvollisuutta korvata
oppilaan perumaa tuntia. Jos kuitenkin esim. perheen lomamatka on hyvissä ajoin tiedossa, voi opettajan kanssa neuvotella
tunnin siirrosta.
Mikäli oppilas on poissa oppitunneilta ilman perusteltua syytä (sairaus tms.) useammin kuin kolme kertaa lukukauden
aikana, neuvotellaan oppilaan ja perheen kanssa opintoihin sitoutumisesta sekä jatkamisen edellytyksistä.
Pyydämme kaikkia oppilaita ja huoltajia huomioimaan, ettei sairaana tulla soittotunnille. Käsien pesu ennen tuntia on hyvä
käytäntö . Korona-ajan ohjeistus löytyy täältä: https://ebeli.fi/ajankohtaista/
OPETTAJAN SAIRASTUESSA
Kultakin oppilaalta voi opettajan sairastumisen vuoksi peruuntua yksi opetuskerta lukukaudessa, ilman että sitä korvataan.
Toinen opetuskerta lukukaudessa on mahdollista korvata ryhmätuntina / projektiopetuksena. Mikäli opettajan
sairauspoissaoloja kertyy useampi, on musiikkiopisto velvollinen korvaamaan ne oppilaalle joko sijaisjä rjestelyillä tai
erikseen sovittavilla opettajan korvaustunneilla.
OSOITTEENMUUTOKSET
Oppilaan tulee välittö mästi ilmoittaa puhelinnumeron, sähkö postiosoitteen tai kotiosoitteen muuttumisesta sekä
opettajalleen että toimistoon. Henkilötietoja käsitellään tietosuojasäädösten mukaan. Ks. EMOn tietosuojaseloste
Mikäli henkilötietosi ovat salaiset, ilmoita asiasta opiston toimistoon.
EBELIN LUKUKAUSIMAKSUT alkaen 1.8.2022
Soitin/yksinlauluoppilas 310 €
Sivuaineoppilas 170 €
Toinen pääainesoitin (EMO/Ebeli) 230 €
Valmennusopetus 200 €
Kaikki ryhmäopetus sisältyy lukukausimaksuun.
Laskut lähetetään täysi-ikäisille oppilaille omaan sähköpostiosoitteeseen, alaikäisillä oppilailla huoltajan sähköpostiin.
E-laskun voi tilata omassa verkkopankissa.
Lukukausimaksu peritä än kokonaisuudessaan, vaikka opiskelu keskeytyisi ja pää ttyisi kesken lukukauden. Pitkä aikaisen
esteen sattuessa lukukausimaksuun voi anoa alennusta Ebelin linjanjohtajalta. Tällö in anomukseen on liitettävä
lääkärintodistus tai vastaava virallinen selvitys pitkäaikaisen poissaolon syystä.
Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n hallitus voi hakemuksesta myöntää vapaaoppilaspaikkoja ja
lukukausimaksuhuojennuksia pienituloisille perheille. Hallitus käsittelee vapaaoppilashakemukset kerran vuodessa
syyskuun kokouksessaan. Vapaaoppilasasioissa olethan yhteydessä EMOn talouspäällikköön.
BÄNDITOIMINTA, LAULUYHTYEET
Ebeli jä rjestä ä oppilailleen monipuolisia mahdollisuuksia osallistua yhteismusisointiin, esim. lauluyhtyeet, bändit, big band,
kuoro. Edellytyksenä yhtyeissä soittamiseen ja laulamiseen on riittävät taidot. Yhteismusisointiryhmiin ilmoittaudutaan
lukukauden alussa.
MUSIIKIN HAHMOTUSAINEET JA STUDIOTYÖ
Ebeli tarjoaa pop- ja jazzteorian sekä säveltapailun opetusta eri tasoryhmissä. Lisä ksi musiikin teoriasta ja teknologiasta on
tarjolla valinnaisia kursseja erilaisin syventävin aihein. MuHa-aineet ovat olennainen osa opintoja, ja niihin osallistuminen
on edellytys opintojen täysimääräiselle suorittamiselle. Ebelin oppilailla on myö s mahdollisuus osallistua EMO:n
teoriaryhmiin.

KONSERTIT JA KLINIKAT
Ebeli jä rjestä ä oppilailleen runsaasti erilaisia esiintymistilaisuuksia kuten matineoita, konsertteja sekä vapaamuotoisempia
soittajaisia. Konserteissa, matineoissa ja soittajaisissa esiintyminen on osa Ebelin opetussuunnitelmaa. Lukuvuoden aikana
järjestetään myö s erilaisia workshopeja ja kursseja vaihtuvin teemoin ja vierailevin opettajin, ja ne ovat pääsääntöisesti
tarkoitettu kaikille Ebelin oppilaille.
OPINTOREKISTERIOTE
Ebelin oppilas voi pyytää toimistosta opintorekisteriotteen esim. kouluun tai opiskelemaan pyrkiessään. Rekisteriotteessa
näkyy opiskeluaika ja oppilaan tekemät suoritukset instrumentti- ja ryhmäopinnoissa. Oppilas saa perusopinnot
suoritettuaan todistuksen. Syventävien opintojen jälkeen annetaan päättötodistus taiteen perusopetuksen laajan
oppimäärän suorittamisesta musiikissa.
VAKUUTUKSET
EMOn ja Ebelin oppilaille on otettu tapaturmavakuutus. Vakuutus on voimassa sekä kotimaassa että ulkomailla oppilaan
osallistuessa musiikkiopiston toimintaan. Vakuutuksesta korvataan ainoastaan tapaturmasta johtuvat hoitokulut.
Ulkomaanmatkoille oppilaan tulee halutessaan itse ottaa matka- ja matkatavaravakuutus.
Ebelin lainasoittimet on vakuutettu. Omavastuu on 1000 euroa, josta vastaa soittimen käyttäjä. Ensisijainen korvausvastuu
on vahingon aiheuttajalla, joten kannattaa tarkistaa, sisältyykö kotivakuutukseen lainasoitin. Oppilaan omia soittimia
oppilaitos ei vakuuta. Ebelin tiloja ja opetusvälineistöä käytetään asiallisesti ja annettujen ohjeiden mukaan. Mikäli
irtaimistolle, soittimistolle, nuoteille yms. aiheutuu vahinkoa, on aiheuttaja korvausvelvollinen.
JATKAMIS- JA LOPETTAMISILMOITUKSET
Opintojen jatkamisilmoitus tehdä än vuosittain keväällä Eepos-palvelussa. Näin varmistat opintojesi jatkumisen
seuraavanakin lukuvuotena. Ohjeet lähetetä än sähkö postitse ennen ilmoittautumisjaksoa.
Välivuosi
Oppilaalla on mahdollisuus pitää kokonaisuudessaan yksi lukuvuosi taukoa opinnoistaan (esim. vaihto-oppilasvuosi,
armeija). Välivuotta anotaan hyvissä ajoin ennen seuraavan lukukauden alkua esim. kevä än jatkamisilmoituksen
yhteydessä tai muutoin Ebelin toimistoon kirjallisesti. Anomuksesta tulee selvitä vä livuoden syy. Välivuotta ei yleensä
myönnetä oppilaan muiden harrastusten tai koulukiireiden vuoksi.
Opintojen lopettaminen
Kevään lopussa lopettamisesta ilmoitetaan Eepos-palvelussa. Muulla ajalla opintojen lopettamisesta ilmoitetaan
kirjallisesti Ebelin toimistoon. Lukukausimaksu peritään kokonaisuudessaan, vaikka opinnot päättyisivät kesken
lukukauden. Jatko-opintoihin pyrkivä t voivat 31.7. mennessä luopua oppilaspaikastaan (sä hkö posti tai muu kirjallinen
ilmoitus) ilman perumismaksua. Myö hästynyt opintojen lopettamisilmoitus aiheuttaa perumismaksun 50 €.
JULKAISULUVAT
Tietosuoja-asetuksen mukaisesti kysymme oppilailtamme tai huoltajilta eritellysti lupaa oppilaan nimen, kuvan ja oppilaan
tuotosten julkaisuun. Ebeli ei julkaise koskaan oppilaan nimeä kuvan yhteydessä ilman erillistä tiedustelua. Kuvia käytetään
Ebelin omassa viestinnässä, kuten konserttien mainonnassa, Ebelin nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa,
vuosikertomuksessa tai lehti-ilmoitusten kuvituskuvissa.
TOIVOTAMME KAIKILLE ANTOISAA OPISKELUA EBELISSÄ!
EBELIN YHTEYSTIEDOT
Espoon musiikkiopiston pop/jazzlinja Ebeli
Opetustilat: Ahertajantie 6 B, C ja F (Tapiolan Teollisuustalo)
Toimisto: Ahertajantie 6 B, 02100 Espoo, p. 040 455 0025
Mirja Mäkelä linjanjohtaja mirja.makela@ebeli.fi
Sonja Mä lkki toimistosihteeri info@ebeli.fi

