OPPILASHUOLTO HYVINKÄÄN MUSIIKKIOPISTOSSA
Hyvinkään musiikkiopiston kannatusyhdistyksen hallituksen vahvistama 13.12.2016.

Opintojen edistymisen seuraaminen
Oppilas esiintyy vuosittain. Opintojen edistymistä seurataan erityisesti esiintymisten kautta. Tasolta
seuraavalle edistytettäessä suoritetaan tasosuorituksia, joista oppilas saa kirjallisen arvioinnin lisäksi
myös numeroarvioin (päättösuoritukset perus- ja opistotasolla). Oppilasarvioinnista tarkemmin
opetussuunnitelman liiteosassa. Oppilaitos on kiinnostunut oppilaan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista
ja kannustaa oppilaita myös itsearviointiin.
Instrumentti- ja musiikin perusteiden opettaja merkitsee vuosittain arvioin oppilaan edistymisestä
tämän henkilökohtaiseen opintokirjaan. Tasosuoritukset, esiintymiset ja muut oppilaan opintoihin
liittyvät asiat kirjataan myös sähköiseen oppilasrekisteriin (pääkäyttäjä toimistosihteeri).
Tiedotus
Musiikkiopisto tiedottaa
Musiikkiopiston tiedotus on sähköistä. Opetussuunnitelma ja oppilaan opas ovat nähtävissä
musiikkiopiston verkkosivuilla.
Oppilaat ja vanhemmat tiedottavat
Opinto-ohjauksesta vastaa jokaisen oppilaan oma instrumenttiopettaja, suuremmissa kysymyksissä
käännytään apulaisrehtorin tai rehtorin puoleen. Oppilaspaikkaan, opintomaksuihin ja opintoasioihin
liittyvissä kysymyksissä asioidaan kirjallisesti tai asiaan liittyvällä lomakkeella. Soitinvuokraukset ja
kaikki anomukset hoidetaan toimiston kautta. Hallintohenkilöstön tavoittaa virka-aikaan puhelimitse tai
sähköpostitse. Poissaoloilmoitukset tehdään puhelimitse tai tekstiviestitse suoraan opettajille.
Opinto-ohjaus
Perustasolla:
Oppilaan opinto-ohjauksesta vastaa pääinstrumenttiopettaja. Oppilaat voivat ottaa tarvittaessa yhteyttä
myös opinto-ohjaajaan (apulaisrehtori). Erityisjärjestelyistä, yksilöllisistä opiskelusuunnitelmista ja
vapautuksista päättää aina rehtori oppilasta, oppilaan vanhempia ja ko. opettajia kuultuaan.
Opistotasolla:
Opinto-ohjaaja (apulaisrehtori) tapaa tarvittaessa opistotason uudet oppilaat henkilökohtaisesti.
Päättösuoritusten jälkeen ennen päättötodistuksen saamista oppilas ja pääinstrumenttiopettaja
tekevät yhdessä (kirjallisen tai suullisen) arvion koko opiskeluprosessista. Haluttaessa kirjalliseen
itsearvioon voidaan liittää myös musiikin perusteiden, kamarimusiikin ja sivuaineiden opettajien sekä

orkesterinjohtajan kommentteja. Opistotason oppilaille järjestetään noin joka toinen vuosi jatkoopintoinfo, jossa kerrotaan myös harrastusmahdollisuuksista opistotason opintojen jälkeen.

Oppilaan suojaaminen väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä
Jokaisella Hyvinkään musiikkiopiston oppilaalla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön.
Suurimpia turvallisuuden uhkia ovat onnettomuudet ja väkivalta. Organisaation pelastussuunnitelma ja
henkilöstön ajanmukainen koulutus takaavat, että yllättävissä tilanteissa osataan toimia oikein.
Erilaisesta valmiussuunnittelusta huolehditaan asianmukaisesti. Henkilökunnalla on riittävät
ensiaputaidot.
Musiikkiopiston henkilökunta valvoo tiloja päivisin ja opiston oma vahtimestari iltaisin. Kulunvalvontaa
seurataan myös viikonloppuisin. Musiikkiopiston järjestyssääntö määrittelee pelisäännöt, joita
musiikkiopistossa noudatetaan.
Alkoholin ja päihteiden käyttö opiston tiloissa ja tapahtumissa on kielletty. Musiikkiopisto noudattaa
Hyvinkään kaupungin suunnitelmaa päihteiden käytön ennaltaehkäisyssä. Hyvinkään kaupunki ja
Hyvinkään musiikkiopisto ovat savuttomia työnantajia.
Ilkivaltaan ja häiriökäyttäytymiseen puututaan välittömästi. Kaikenlainen kiusaaminen on ehdottomasti
kielletty Hyvinkään musiikkiopistossa. Jos kiusaamista esiintyy, siihen puututaan viipymättä.
Hyvinkään musiikkiopistossa panostetaan yhteisölliseen turvallisuuteen. Opinto-ohjauksessa
korostetaan oppilaan, huoltajien ja musiikkiopiston yhteistyötä. Huoltajia kannustetaan osallistumaan
aktiivisesti lastensa harrastukseen ja opiston järjestämiin tilaisuuksiin.
Turvallisuusnäkökulma huomioidaan kaikessa toiminnassa. Yleinen infrastruktuuri (piha-alue, valaistus
yms.) pidetään kunnossa yhdessä Hyvinkään kaupungin kanssa. Liikenneturvallisuuteen
musiikkiopiston pihalla kiinnitetään huomiota. Oppilaiden taukotilojen asianmukaisuudesta sekä
viihtyisyydestä huolehditaan.

