OPPILASPAIKKAHAKEMUS KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEEN
Valitse opetuspaikka ja toimita hakemus opetuspaikan osoitteeseen
Jyväskylän käsityö- ja muotoilukoulu/Taitokeskus
Kivääritehtaankatu 6, G-rappu
40100 Jyväskylä

Saarijärven käsityökeskus
Paavontie 4
43100 Saarijärvi

Joutsan käsityökeskus
Jousitie 38
19650 Joutsa

Valitse ryhmä
Käsityön työpajat/syventävät opinnot
Aikuisopinnot
Luokanopettajat ja varhaiskasvatuksen opettajat, Jyväskylä
Senioriopinnot, Jyväskylä

Varhaisiän opinnot 4–7 v.
nikkarit, Jyväskylä
Käsityön perusteet/perusopinnot, 7–12 v.
nikkarit, Jyväskylä

Sukunimi

Syntymäaika

Etunimi

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin kotiin

Oppilaan oma matkapuhelinnumero

Oppilaan sähköposti
Huoltajan nimi

Huoltajan nimi

Puhelin töihin

Puhelin töihin

Matkapuhelin

Matkapuhelin

Sähköposti

Sähköposti

Maksaja ja laskutusosoite (jos eri kuin lapsen kotiosoite)
Käsityökoulussa opiskelevat sisarukset/perheenjäsenet
Lisätietoja (esim. muut harrastukset, ollut käsityökoulussa/kuvataidekoulussa aiemmin, erityistoiveet)

Päiväys ja allekirjoitus (alle 18-vuotiaalta huoltajan allekirjoitus)
Olemme tutustuneet liitteenä oleviin sääntöihin ja hyväksymme ne.

/
paikka

aika

/ 20
allekirjoitus ja nimen selvennys

Käsityökoulun merkintöjä

Lisätietoja:
Jyväskylän käsityö- ja muotoilukoulu, Kivääritehtaankatu 6, 40100 Jyväskylä, p. 050 4130 993, taitokeskus@taitokeskisuomi.fi

Taito Keski-Suomi ry, Kauppakatu 25, 40100 Jyväskylä, p. 010 387 1010 taito@taitokeskisuomi.fi, www.taitokeskisuomi.fi

Oppilaspaikkahakemus Liite

OPISKELU JYVÄSKYLÄN KÄSITYÖ- JA MUOTOILUKOULUSSA
Taito Keski-Suomi ry järjestää käsityön taiteen perusopetusta Jyväskylässä, Joutsassa ja
Saarijärvellä. Opetus on lakisääteistä käsityön taiteen perusopetusta, joka noudattaa valtakunnallista ja kuntakohtaista opetussuunnitelmaa. Tavoitteena on lisätä käsityön harrastusta ja taiteidenvälisyyttä sekä antaa myös perusvalmiuksia visuaalisten alojen ammattiopinnoille.
Käsityökoulu antaa vuodesta toiseen etenevää käsityön taiteen perusopetusta lapsille, nuorille ja
aikuisille. Käsin tekeminen kehittää yksilön kokonaispersoonallisuutta, esteettistä valintakykyä
sekä kannustaa luovaan ongelmanratkaisuun käsityön suunnittelu- ja valmistusprosesseissa.
Oppilas omaksuu perustietoja ja taitoja ja valmiuksia eri taiteen alueilta ikänsä ja edellytyksiensä
mukaisesti.

Hakuaika lukuvuodelle 2017–2018 on 1.4.–31.5.2017
Vapaita oppilaspaikkoja voi tiedustella läpi vuoden.
Jyväskylän käsityö- ja muotoilukoulu noudattaa opiskelun lopetukseen ja lukukausimaksuihin
liittyviä käytäntöjä seuraavasti:
•

Lukuvuodessa on syys- ja kevätlukukausi, joilta molemmilta peritään lukukausimaksu.
Materiaalit veloitetaan käytön mukaan.

•

Oppilaspaikan vastaanottaminen velvoittaa aina lukukausimaksun maksamiseen, ellei
oppilaspaikkaa ole ajoissa peruttu. Käsityökoulusta erotessa, siitä on tehtävä kirjallinen
ilmoitus edellisen lukukauden aikana joulu/toukokuun 15. päivään mennessä käsityökoulun toimistoon. Muutoin tulevan lukukauden lukukausimaksu peritään kokonaisuudessaan.

Opetusryhmät kokoontuvat kerran viikossa iltapäivisin ja iltaisin syyskuusta toukokuuhun.
Lukukausimaksu lapsilta ja nuorilta lukuvuonna 2017–2018 on 119 euroa ja aikuisilta 145 euroa.
Lisäksi jokainen oppilas maksaa käyttämänsä materiaalit. Lapsille ja nuorille on otettu kerhovakuutus, joka on voimassa sekä käsityökoulun tuntien että matkojen aikana. Aikuiset työskentelevät omalla vastuullaan.

Lisätietoja saa Jyväskylän käsityö- ja muotoilukoulun toimistosta puh. 050 4130 993 tai
sähköpostitse: taitokeskus@taitokeskisuomi.fi
www.taitokeskisuomi.fi

