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OPPILASTIEDOTE 3.4.2017 

KEVÄTNÄYTÖSKIERTUE 2017 

”Mun juttu” 

Ma 15.5.2017 klo 18.00    Kärsämäki, Frosteruksen koulu  
Ti 16.5.2017 klo 18.00    Nivala, Jäähalli 
Ke 17.5.2017 klo 18.00    Haapajärvi, Monitoimitalo 
Pe 19.5.2017 klo 18.00    Ylivieska, Akustiikka 
La 20.5.2017 klo 14.00    Pyhäjärvi, Ikosen koulu 
 
Harjoitteluajoista ym. tiedotetaan erikseen huhti-toukokuun 
vaihteessa. Tanssiopiston kevätnäytöskiertue 2017 on valittu 
viralliseksi Suomi 100 –juhlavuoden tapahtumaksi. Tervetuloa 
katsomaan näytöksiä! 

TANSSIOPISTO UUSIKUUN 
ITSEARVIOINTI 
Osana lakisääteistä oman toiminnan arviointia toteutamme 
keväällä 2017 taiteen perusopetuksen itsearvioinnin kansallisen 
Virvatuli –mallin pohjalta. Arviointiin kutsutaan mukaan kaikki 
oppilaat ja vanhemmat. Arvioinnissa käytettävät 
kyselylomakkeet on porrastettu oppilaiden iän mukaan. 
Vanhemmille on myös oma lomake. 
 

Tarkoituksena on kerätä oppilailta ja vanhemmilta nimetöntä palautetta tanssiopiston toiminnasta ja palautteen 
perusteella kehittää toimintaa. Oppilas ja vanhemmat voivat yhdessä tehdä arviointikyselyyn vastaamisen. 
 
Kysely toteutetaan sähköisesti lomakkeilla, jotka löytyvät tanssiopiston sivuilta osoitteesta 
http://www.tanssiopistouusikuu.fi/arviointikyselyt-2017/ . Kyselyyn tulee vastata 28.4.2017 mennessä. Toivomme, 
että mahdollisimman moni oppilas ja vanhempi varaisi 5-10 min. aikaa arviointipalautteen antamiseen.  

TANSSIOPINTOJEN JATKAMISILMOITUS 
Jokaisen Tanssiopisto Uusikuun oppilaan osalta tulee täyttää jatkamisilmoitus lv. 2017-2018 varten. Ilmoitus tehdään 
28.4.2017 mennessä osoitteessa http://www.tanssiopistouusikuu.fi/jatkamisilmoitus/ .  
 
Jatkamisilmoituksessa on huomioitava seuraavat seikat: 

- Jatkamisilmoitus tehdään siihen ryhmään, jossa oppilas on opiskellut lv. 16-17. 
- Jatkamisilmoitus tulee tehdä erikseen myös syventävän opetuksen ryhmien osalta. 
- Jatkavasta oppilaasta on annettava täydelliset henkilötiedot sekä alle 18-vuotiaiden osalta myös vanhemman 

tiedot. Yhteystietojen oikeellisuus on tärkeää tiedottamisen (tekstiviestit ja sähköpostit) sujuvuuden kannalta. 
- Mikäli opiston oppilas haluaa aloittaa uutena syventävän opetuksen, täytä syventävän opetuksen uuden 

oppilaan lomake, joka löytyy Uusien oppilaiden ilmoittautuminen –linkin alta. 
- Mikäli perheessä on muita uusia aloittavia oppilaita, heidän ilmoittautumiseen käytetään tätä varten avattua 

omaa lomaketta. Nämäkin lomakkeet löytyvät opiston etusivulta Uusien oppilaiden ilmoittautuminen –linkin alta. 
- Ryhmien tiedot ovat tässä vaiheessa alustavat. Lukujärjestys lv. 17-18 päivitetään opiston sivuille kesäkuun 

alkupuolella. 
 
Tanssiopisto tiedottaa elokuun puolivälissä kirjeitse tanssituntien alkamisesta tarkkoine tietoineen. Mikäli et syksyllä 
ota varaamaasi paikkaa vastaan, ilmoita siitä opiston toimistoon hyvissä ajoin ennen tuntien alkua.  
 
Aurinkoista kevään jatkoa kaikille ja kevätnäytöksiä odottaen, 
Tanssiopisto Uusikuun väki 
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