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HUOLTAJAN OPAS 2020-2021
RAUMAN KUVATAIDEKOULU
Tervetuloa lukuvuodelle 2020-2021
Tässä oppaassa on tietoa lukuvuodesta ja opinnoista. Lisätietoja saa opettajilta ja
koulunjohtajalta sekä internetistä www.rauma.fi/kuvataidekoulu
Aloitamme lukuvuoden innolla lähiopetuksena! Opetusjärjestelyihin voi tulla muutoksia,
jos viranomaiset antavat tartuntatautitilanteeseen liittyviä uusia suosituksia tai
määräyksiä. Opetusta voidaan antaa kokonaan tai osittain esim. etäopetuksena.
Syyslukukausi alkaa maanantaina 24.8.2020
Eskariryhmän lukuvuosi on 7.9.-30.11.2020 ja 11.1.-19.4.2021
Syysloma on 19.-23.10.2020 (vko 43)
Syyslukukausi päättyy torstaina 17.12.2020
Kevätlukukausi alkaa torstaina 7.1.2021
Urheiluloma on 22.-26.2.2021 (vko 8)
Ei opetusta kiirastorstaina 1.4. eikä helatorstaina 13.5.
Lukuvuosi päättyy peruskursseilla 1-4 (ma-ke ryhmillä) 12.5.2021
Lukuvuosi päättyy peruskursseilla 2B, 4B, 5 ja pajoissa 20.5.2021

maanantai 15.30-16.30
15.30-17.00
17.00-19.15
17.15-19.30

Leikkien kuvataiteeseen, eskari-ikäisille (alkaa 7.9.)
Peruskurssi 3
Keramiikkapaja
Piirustuspaja

tiistai

Peruskurssi 1A
Peruskurssi 2A
Peruskurssi 4A
Maalauspaja

15.30-17.00
15.30-17.00
17.15-18.45
17.15-19.30

keskiviikko 15.30-17.00 Peruskurssi 1B
17.15-19.30 Peruskurssi 5
torstai

15.30-17.00 Peruskurssi 4B
17.15-18.45 Peruskurssi 2B
17.15-19.30 Arkkitehtuuripaja

Vain opiskelijat tulevat kouluun sisälle ja vanhemmat odottavat ulkopuolella.
Emme järjestä tänä syksynä avoimia ovia.
Seuraa kuvataidekoulua Instagramissa: Rauman kuvataidekoulu

t: Kirsi, Katariina, Meri ja Wihtori

KUVATAITEEN PERUSOPETUKSEN OPINTOJEN RAKENNE
Rauman kuvataidekoulussa voivat opiskella 6-18-vuotiaat lapset ja nuoret.
Varhaisiän opintoina järjestämme 6-vuotiaiden Leikkien kuvataiteeseen -kursseja.
Varsinainen taiteen perusopetus alkaa peruskurssien yleisillä opinnoilla, joiden
suorittamisen jälkeen siirrytään opiskelemaan työpajoihin teemaopintoja. Peruskurssit
käydään yleensä ikäryhmittäin järjestyksessä. Työpajan voi valita oman kiinnostuksen
mukaan vapaassa järjestyksessä. Työpajojen tarjonta vaihtelee vuosittain. Peruskurssit
on suunniteltu niin, että niiden suorittamisesta saa säännöllisesti opiskellessa vuodessa
60 opintotuntia ja työpajaopinnoista 100 opintotuntia (opintotunti = 45 min).
Opetusryhmät kokoontuvat iltapäivisin ja iltaisin kerran viikossa. Kun opiskelija on
suorittanut 500 opintotuntia, hän saa päättötodistuksen, josta on hyötyä mm.
kuvataiteen jatko-opintoihin pyrittäessä.
Lukuvuonna 2018-2019 aloimme toteuttaa uudistettua opetussuunnitelmaa.
Uusi ops nostaa enemmän esiin oppilaiden osallisuutta ja vaikuttamista sekä kestävää
elämäntapaa ja kulttuurista monimuotoisuutta.
Opetussuunnitelma on kokonaisuudessaan luettavissa www.rauma.fi/kuvataidekoulu
Opettajat oppituntien aikana
Kuusisto Kirsi, koulunjohtaja
Mannio-Turunen Katariina
Pauniaho Meri
Roström Tommi-Wihtori
Kansalaisopiston toimisto

044 793 4512
044 793 3427

044 793 4515

Lukukausimaksu on 230 €. Se laskutetaan kahdessa erässä, syksyllä 115 € ja
keväällä 115 €.
Sisaralennus on -20 €/lukuvuosi toisesta sisaruksesta alkaen. Alennuksen 20 €
saa lisäksi, jos opiskelee myös Käsityökoulu Taitavassa tai Teatterikoulussa.
Maksuihin sisältyvät opetus ja materiaalit.
Leikkien kuvataiteeseen -kurssin (esikouluikäisille) lukuvuosimaksu on 100 €.
Syksyn haku on 20.8.2020 klo 14 asti. Vapaita paikkoja lukuvuoden aikana ja
lisätietoa opiskelusta voi kysellä koulunjohtajalta, Kirsi Kuusisto,
puh. 0447933427 tai lähettää sähköpostia kuvataidekoulu@rauma.fi

Opiskelun ääriviivoja
Kuuntele opettajaa
Turvallisuuden ja oppimisen takia on tärkeää, että
tunnilla toimitaan opettajan ohjeiden mukaisesti.

Pidä turvaväli ja Anna työrauha
Huomioi muut oppilaat ja anna kaikille mahdollisuus rauhalliseen
työskentelyyn. Pidä turvavälejä, noin 1-2 m. Älypuhelimet pidetään
oppituntien aikana repussa tai ”parkissa”, jotta voidaan keskittyä opiskeluun.

Siivoa jälkesi
Korona-aikana käsienpesu saippualla on erityisen tärkeää sekä kouluun
tullessa että koulusta lähtiessä.
Oppituntien lopussa siivotaan ensin omat jäljet: palautetaan materiaalit ja
huolella puhdistetut työvälineet niille määrätyille paikoille sekä huolehditaan
oma taideteos säilytykseen opettajan ilmoittamaan paikkaan. Sen jälkeen
autetaan opettajaa yleisessä luokan siistimisessä. Jos oppilas tahallisen teon
seurauksena hukkaa tai aiheuttaa vahinkoa koulun välineistölle ja
materiaaleille, on hän velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon.

Älä tule sairaana.
Sairaana ei saa tulla kuvataidekouluun. Opiskelijalla ei saa olla mitään oireita,
ei yskää, ei kurkkukipua, ei päänsärkyä eikä muutakaan sairauteen viittaavaa.

Ole ajoissa paikalla
Oppitunnit alkavat yleensä opettajan alustuksella, jossa opastetaan päivän
aiheeseen ja neuvotaan uusia työskentelytekniikoita. On tärkeää olla ajoissa
paikalla! Huomaathan, että tuntien välissä ei ole taukoa ja opettajat ovat siksi
vastuussa oppilaista vain lukujärjestykseen merkityn opetustunnin ajan.

Ilmoita poissaoloista
Opetus perustuu jatkuvuuteen ja usein samaa työtä tehdään useammalla
opetuskerralla. Siksi säännöllisesti tunneille osallistuminen edistää opintoja.

Pukeudu asianmukaisesti
Mukaan kannattaa varata vaatteet, jotka saavat likaantua esim. maaleista ja
musteista. Mukaan kannattaa ottaa sisäkengät. Sukkasillaan oloa ei suositella,
koska lattioilla saattaa työskentelyvaiheessa olla esim. savea tai
puunkappaleita. Koulu ei vastaa oppilaiden vaatteille sattuneista vahingoista.

