Jatkoilmoittautuminen musiikin ja tanssin varhaisiän opintoihin
15.5 - 15.7.2020

Jatkoilmoittautuminen lukuvuoden 2020-2021 opintoihin tapahtuu Wilma-järjestelmän
kurssitarjottimen kautta. Kurssitarjotinta tulee käyttää pöytäkoneella tai kannettavalla, sillä emme
voi taata sen toimintaa mobiililaitteella. Ilmoittautuminen alkaa pe 15.5. klo 12.00

Klikkaa Wilman etusivultasi yläpalkista
kohtaa ”Kurssitarjotin” Eteenpäin
valintoihin pääset Kurssitarjottimeen painikkeesta

Etsi oikea kurssitarjotin sivun vasemmalta puolelta ja oikealta sopiva ryhmä. Klikkaamalla
ryhmää, sen väri kurssitarjottimella muuttuu vihreäksi ja valintasi on valmis.

HUOM! Emme vahvista paikkaa ryhmässä erikseen, pääset tarkastamaan valintasi tarvittaessa
Wilmasta kohdasta Tulosteet -> Yhteenveto kurssitarjotin valinnoista

Huomaathan, että pääset muokkaamaan valintojasi kurssitarjottimen kautta aina 15.7.2020
saakka!

Muita vinkkejä kurssitarjottimen käyttöön:
Ryhmät, jotka ovat jo ehtineet täyttyä, muuttuvat väriltään harmaiksi, eikä niihin pääse ilmoittautumaan, ennen kuin
joku mahdollisesti käy perumassa valintansa ryhmästä.

Mikäli yrität varata paikkaa samalla kurssitarjottimella useampaan ryhmään, tallennus ei onnistu, ja saat sivun
ylälaitaan ilmoituksen, että kerralla valittavien kurssien määrä on ylittynyt. Palaa tekemään valinta yhteen parhaiten
sopivaan ryhmään ja tallenna.

Tehdyn ryhmävalinnan muuttaminen tai peruuttaminen:
✓

Mitä teen, jos ryhmävalintaa tehdessäni suosikkiryhmäni on täynnä?
Mitä teen, jos perheen aikataulut muuttuvat kesän aikana ja haluaisin vaihtaa
ryhmää?
Huoltaja voi käydä tarkistamassa mahdollisesti vapautuneita paikkoja ja tarvittaessa muuttaa ryhmävalintaa Wilmassa
jatkoilmoittautumisaikana niin monta kertaa kuin on tarve.
→Klikkaa valittua ryhmää, paina Poista valinta -painiketta, ja näin olet poistanut tulevan lukuvuoden ryhmävalintasi
→Sen jälkeen klikkaa uutta valitsemaasi ryhmää ja valintasi on valmis.

✓

Mitä teen, jos haluan perua kokonaan tuloni ryhmään?
Tulevan lukuvuoden oppilaspaikan voi perua maksutta sähköisellä perumisilmoituksella ennen ensimmäisen opetusviikon
alkua. Tämän jälkeen ilmoittautuminen on sitova.
→Klikkaa valittua ryhmää, paina Poista valinta -painiketta, ja näin olet poistanut tulevan lukuvuoden ryhmävalintasi
→Lähetä sähköinen opintojen lopettamisilmoitus. Ilmoitus löytyy Wilmasta ”Lomakkeet”-osiosta tai suoraan
nettisivuiltamme: www.kuopionkonservatorio.fi/lomakkeet

✓ Mitä teen, jos en ole valinnut tulevan lukuvuoden ryhmää ja en aio jatkaa
opintojani?
Ne oppilaat, jotka eivät valitse mitään ryhmää kurssitarjottimelta, lähettävät vain opintojen lopettamisilmoituksen.
Ilmoitus löytyy Wilmasta ”Lomakkeet”-osiosta sekä nettisivuiltamme: www.kuopionkonservatorio.fi/lomakkeet

✓

Mitä teen, jos myöhästyin jatkoilmoittautumisesta?
Wilmassa ei voi tehdä/muuttaa ryhmävalintoja 15.7. jälkeen. Kaikki vapaat oppilaspaikat avataan uusille hakijoille.
Myöhästyneen jatkoilmoittautujan tulee hakea uusien hakijoiden hakuaikana 3. – 12.8.2020

