MUSIIKKIOPISTON LUKUKAUSIMAKSUT 1.8.2019 ALKAEN
Taksat on hyväksytty Imatran hyvinvointilautakunnassa 16.4.2019.
Uuden perusopintojen oppilaan kirjaamismaksu/toimistomaksu

25 €

Perusopinnot
Solistinen pääaine (30 min)
Solistinen pääaine (45 min)
Solistinen pääaine (60 min)

180 €
195 €
220 €

Perusopinnoissa pääaineen hinta sisältää mupe-opetuksen sekä yhteismusisoinnin

Syventävät opinnot
Solistinen pääaine (45 min)
Solistinen pääaine (60 min)

195 €
220 €

Syventävissä opinnoissa pääaineen hinta sisältää mupe-opetuksen sekä yhteismusisoinnin

Solistinen sivuaine (30 min)

115 €

Soitinvuokra (per lukukausi)
A) 5-kielinen kantele, kitara tai huilun suukappale
B) Muut soittimet

30 €
50 €

Varhaisiän musiikkikasvatusryhmät
Muskariryhmä
Perhemuskari (sis. aikuinen + 2 lasta, lisäjäsenet + 50 €)
Valmennusryhmä
Vekarabändi
Muut ryhmät

105 €
150 €
125 €
125 €
125 €

Avoin linja
Soitonopetus 17 x 30 min (sis. samat edut kuin perusopetuksessa)
Soitonopetus 10 x 30 min
Soitonopetus 5 x 30 min

515 €
300 €
150 €

Soitonopetus 17 x 45 min (sis. samat edut kuin perusopetuksessa)
Soitonopetus 10 x 45 min
Soitonopetus 5 x 45 min

750 €
450 €
225 €

Vain yhteismusisointi

70 €

ULKOPUOLISTEN OPISKELIJOIDEN MAKSUT:
Musiikin perusteet eli Mupe (teoria-aineet)

90 €

Solistiset Taitotaso-suoritusmaksut
Taitotasot 1 ja 2
Taitotaso 3 ja laulun taitotaso 2
Syventävien opintojen päättösuoritus

140 €
190 €
250 €

Musiikin perusteiden Taitotaso-suoritusmaksut
Taitotasot 1 ja 2
Taitotasot 3 ja 4 (yleinen musiikkitieto)

75 €
125 €

Sisaralennus toisesta lapsesta alkaen 25 %, koskee solistista pääainetta.
Uudelta opiskelijalta peritään koko lukukausimaksu, mikäli hän on käynyt kahdella ensimmäisellä oppitunnilla.
Opintojen lopettamisesta on aina ilmoitettava kirjallisesti musiikkiopiston toimistoon. Perusopintojen ja
syventävien opintojen lopettamisesta on ilmoitettava 20.8. mennessä (koskien syyslukukautta) tai 6.1. mennessä
(koskien kevätlukukautta). Mikäli lopetusilmoitusta ei ole saatu, peritään koko lukukausimaksu.
Lukukausimaksu voidaan osittaa, jos
1) oppilaan opetus alkaa vähintään yhden kuukauden jälkeen lukukauden alkamisesta.
2) opiskelun keskeytykseen on perusteltu syy (esim. muutto, pitkäaikainen sairaus).
Varhaisiän musiikkikasvatusryhmissä kesken kauden 15.10. ja 15.3. jälkeen aloittavat oppilaat maksavat 50 %
lukukausimaksusta.

