19.8.2016

HAILUODON PERUSKOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2016-2017

Tervehdys vanhemmille,
uusi lukuvuosi on jälleen saatu käyntiin. Isoin, valtakunnan tasoinen koulua koskeva muutos tänä
syksynä on perusopetuksen 1-6.lk:n uuden opetussuunnitelman käyttöönotto. Sitä aletaan vähitellen jalkauttaa koulun arkeen, mikä tulee olemaan pitkä ja jatkuva prosessi, ja koko yläkoulun osalta
siirrytään uuteen opetussuunnitelmaan elokuussa 2019. Hailuodon perusopetuksen opetussuunnitelma täydentyy ja elää sitä mukaa kun kokemuksia siitä kertyy, ja se on luettavissa kunnan uusilta
internetsivuilta (päivähoito ja koulutusperuskouluopetus).
Mikä, miten ja minkä verran koulun käytännön työskentely muuttuu, selviää meille kaikille ajan mittaan. Joillekin oppilaille on jo tänä syksynä ilmestynyt uusien oppiaineiden kirjoja reppuun, ja aineiden tuntimäärissä on voinut tulla muutoksia (Hailuodossa painotetaan taito- ja taideaineita).
Koulun tehtyä keväällä 2016 Microsoft Education -sopimuksen on kaikille oppilaille luotu sähköposti (etunimi.sukunimi@edu.hailuoto.fi), johon pääsee osoitteesta portal.office.com. Sopimus mahdollistaa pilvipalvelimelle erilaisten tuotosten tallennuksen (voidaan jatkaa esim. koulussa aloitettua
projektia kotona), ja lisäksi kotona voidaan ladata em. sähköpostin käyttöönoton myötä veloituksetta viiteen tietokoneeseen Office-paketti (Word-, Excel- ym. ohjelmat). Oppilaiden luokanopettajat ja
-valvojat tulevat jakamaan oppilaille salasanat, ja niiden myötä opettelemme yhdessä uusien tietoteknisten mahdollisuuksien hyödyntämistä koulussamme.
Mielestäni tärkein asia eli lapsen kasvaminen ja kasvattaminen vastuulliseen aikuisuuteen ei ole
muuttunut uudesta opetussuunnitelmasta huolimatta miksikään. Vaikka uudessa opetussuunnitelmassa oppilaan roolia itsenäisenä, asioista ja ilmiöistä kiinnostuneena tietojen ja taitojen hankkijana korostetaan, on edelleen tärkeää, että lapsen arjessa olevat aikuiset aktiivisesti häntä kasvattavat ja opettavat. Koulun tehtävä painottuu opettamiseen ja kotien kasvattamiseen, ja hyvää keskinäistä yhteistyötä jatketaan avoimin kortein, kuten tähänkin asti.
Lopuksi pyydän kaikkia vanhempia tallettamaan tämän tiedotteen, sillä siinä on paljon tietoja, joihin
saattaa tulla tarve palata lukuvuoden mittaan.
Kaikille mukavaa alkanutta syksyä toivottaen

Hannu Haataja, rehtori-sivistysjohtaja
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Lukuvuoden 2016-2017 työajat ja jaksot
10.8.-21.12.
8.10.
24.-28.10.
18.11.
25.11.
22.12.-8.1.
9.1.-3.6.
24.2.
3.3.
6.-12.3.
25.5.
26.5.
3.6.

syyslukukausi
koulun lauantaityöpäivä (Siikamarkkinat)
syysloma
1. jakso päättyy
jaksotodistukset
joululoma
kevätlukukausi
2. jakso päättyy
jaksotodistukset
talviloma
helatorstai
vapaapäivä (korvataan 8.10. työpäivä)
3. jakso päättyy ja lukuvuositodistukset

Yhteystiedot
koulu 044 4973562
koulusihteeri 044 4973506
koulu 1. – 2. lk 044 4973561
koulukuraattori 044 4973521
rehtori 044 4973560
koulupsykologi 044 3177411
iltapäiväkerhon ohjaaja 044 4973567
kouluterveydenhoitaja 044 4973543
erityisopettaja 044 4973599
kouluruokala 044 4973564
opinto-ohjaaja 044 4973563
sähköposti (huom! muuttunut keväällä 2016): opettajilla etunimi.sukunimi@edu.hailuoto.fi; rehtorilla, koulusihteerillä ja keittäjällä etunimi.sukunimi@hailuoto.fi
Oppilashuolto
Oppilashuollon tavoitteena on oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden
sekä sosiaalisen hyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen. Oppilashuollossa huolehditaan siitä,
että oppilaan yksilölliset tarpeet otetaan huomioon, mutta samalla siinä kehitetään, seurataan ja
arvioidaan kouluyhteisön ja yksittäisten luokkien hyvinvointia. Oppilashuollon yhtenä osana on oppilashuoltotyöryhmä.
Oppilashuoltoryhmän rungon muodostavat rehtori ja erityisopettaja, ja käytännössä ryhmä kokoontuu joustavasti yhteistyössä kunnan lapsityöryhmän kanssa, johon kuuluvat kouluterveydenhoitaja,
koulukuraattori/sosiaalitoimen edustaja, koulupsykologi ja päiväkodinjohtaja. Työryhmässä käsitellään koulun yleisen tason oppilashyvinvointiin liittyviä asioita. Yksittäisen oppilaan asiaa käsittelee
erillinen asiantuntijaryhmä, jonka rehtori kokoaa yhteistyössä erityisopettajan kanssa. Oppilaan
asiaa käsitellään huoltajan suostumuksella ja yhteistyössä hänen kanssaan.
Huoltaja voi tuoda oppilasta koskevia huolenaiheita oppilashuollon tietoon ottamalla yhteyttä oppilaan opettajaan, rehtoriin tai erityisopettajaan. Jos oppilaalla on koulussa mukana sairauden hoitoon määrätty lääke, asiasta pyydetään olemaan yhteydessä oppilaan opettajaan.
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Henkilökunta
Johanna Brunnsteiner
Hannu Haataja
Asko Heikura

koulupsykologi; koululla 1-2 pv/kk (erillinen aikataulu)
rehtori-sivistysjohtaja
luokanopettaja 5-6.-luokka, elämänkatsomustieto 1-4.lk, käsityö (tekninen) 5-6.lk, kuvataide 7.lk
Hilkka Junttila
kotitalous 7.lk, koulusihteeri
Katja Kaarlela
luokanopettaja 1-2.lk, kuvataide 3-4.lk
Sirpa Kartimo-Pramila
koulunkäynnin ohjaaja, iltapäivätoiminnan ohjaaja
Annamaija Koskelainen vs. luokanopettaja 3.-4. luokka (Kaarina Hiltunen virkavapaalla lv. 1617), musiikki 3-7.lk, englanti 3. ja 5.lk, käsityö 3-7.lk (tekstiili)
Reetta Kuusisto
matematiikka, fysiikka ja kemia 7-9.lk, 7.lk luokanvalvoja
Ari Kärki
käsityö (tekninen) 3-4.lk ja 7.lk, biologia ja maantieto 7-9.lk, valinnainen
käsityö (tekninen), valinnainen liikunta
Outi Nylander
koulunkäyntiavustaja
Mari Palosaari
äidinkieli 7-9.lk, liikunta 3-4.lk, tyttöjen liikunta 7-9.lk, terveystieto, valinnainen ilmaisutaito, valinnainen liikunta, valinnainen mediakurssi, valinnainen tarinakurssi, 8.lk luokanvalvoja
Pirjo Pulkkinen
vs. erityisopettaja (Minna Maikkola virkavapaalla lv. 16-17), ympäristöja luonnontieto 3-4.lk
Mirja Seinijoki
koulukuraattori; 26.8. alk. koululla joka toinen perjantai klo 8.30-11.15,
puh./tapaamisaika huoltajille klo 11.45-12.45
Jani Sievola
historia ja yhteiskuntaoppi 5-9. lk, uskonto 7-9.lk, elämänkatsomustieto
9.lk, oppilaanohjaus, valinnainen lakitieto, 9.lk luokanvalvoja
Minna Simola
siistijä
Juha Taskinen
poikien liikunta 7-9.lk, keittäjä
Tuuli Timlin
vs. kouluterveydenhoitaja (Anneli Viitaluoma virkavapaalla); koululla
alustavasti torstaisin
Mervi Törmänen
vararehtori, englanti 4.lk ja 6.lk ja 7-9.lk, ruotsi 6-9.lk, valinnainen englanti
Poissaolot
Jos oppilas on sairauden vuoksi poissa koulusta, tulee huoltajan ilmoittaa heti asiasta koululle
tekstiviestillä tai soittamalla (p. 044 4973562). Jos koulukuljetuksessa oleva oppilas on poissa,
tulee huoltajan ilmoittaa asiasta koulukuljettajalle. Jos oppilaalla on erityisruokavalio, toivotaan
huoltajan ilmoittavan poissaolosta koulukeittolaan.
Oppilaan poissaolo koulutyöstä muun kuin sairauden vuoksi tulee olla poikkeuksellista ja
tapahtua vain erityisistä syistä. Jos kuitenkin oppilas on esim. lähdössä matkalle kouluaikana,
tulee huoltajan allekirjoittama poissaolopyyntö toimittaa koululle hyvissä ajoin ennen poissaoloa.
Vapautuksen opetuksesta enintään kolmeksi päiväksi myöntää luokanvalvoja tai oppilaan oma
opettaja. Rehtori voi myöntää vapautuksen enintään viikoksi, ja siitä pidemmät poissaolot myöntää
sivistyslautakunta. Poissaolijan (tai hänen huoltajansa) tulee ottaa selville poissaolon aikana opiskeltavat/opiskellut asiat ja oppilaan tulee ne itsenäisesti opiskella oppikirjoista. Oppitunneilla tehdyistä muistiinpanoista voi kysyä luokkatovereilta tai opettajalta.
Huoltajia pyydetään kiinnittämään huomiota oppilaiden poissaoloihin. Poissaolo on luvaton, jos se
ei ole sairaudesta tai muusta vastaavasta johtuvaa tai jos huoltaja ei ole pyytänyt sille etukäteen
lupaa tai lupaa ei ole myönnetty. Luvattomat poissaolot kirjataan erikseen.
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Koulukerhot
Koulukerhoista tiedotetaan erikseen myöhemmin syksyllä.
Hampaiden hoito ksylitolituotteilla koulupäivän aikana
Huoltajat voivat halutessaan laittaa lapselleen mukaan kouluun omia ksylitolipastilleja (liukenevat
suuhun), joita otetaan vain ruokailun/välipalan jälkeen. Ksylitolipurukumin käyttö koulupäivän aikana kielletään, koska niiden käyttöön on edellislukuvuoden havaintojen perusteella liittynyt ongelmia
(oppitunneilla jatkunut purkanjauhanta toistuvista huomautuksista huolimatta, koulun pihan roskaaminen purukumeilla). Pieni muutos, jolla koulun ja kodin yhteistyöllä kasvatamme lapsia hyvään
käytökseen ja säilytämme kouluympäristön viihtyisänä ja siistinä.
KiVa-koulu –ohjelmaa jatketaan, ja lisää tietoa vanhempainillassa.
Syksyn tapahtumia (täydentyy syksyn aikana)
24.8.
”Pelastetaan äiti” -näytelmä koko koululle klo 10.00-10.30 LI-sali
25.8.
Koko koulun vanhempainilta LI-salissa klo 18.00-19.30 (kahvitarjoilu 17.30-18.00)
29.9.
Koko koulun liikenneturvallisuuspäivä
8.10.
Lauantaityöpäivä koulussa (kellonaika ja sisältö tarkentuvat myöhemmin)
18.10.
Koulukuvaus
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