SVK-INFO ELOKUU 2017
24.8.2017
Elo-syyskuun tapahtumia:
Tervetuloa vanhempainiltaan!
ke 23.8. klo 17.00 esikoulu
ke 30.8. klo 17.30 luokat 1–4 (juhlasali) ja lukion 1.vuosikurssi (ruokala)
to 7.9. klo 17.30 luokat 5–9 (juhlasali)
Vanhempainilta alkaa yhteisellä tilaisuudella, jossa tiedotetaan lukuvuoden asioista. Yhteisen
tilaisuuden jälkeen pidetään luokkien vanhempainkokoukset luokanvalvojan tai ryhmänohjaajan
johdolla.
Muita tapahtumia:
23.8. Oppilailla oli ainutlaatuinen mahdollisuus kuulla oopperaa. Nuoret ammattimuusikot esittivät
Tšaikovskin oopperan Jevgeni Onegin 9. luokkalaisille ja lukiolaisille juhlasalissa. Esitys on Varvara
Merras-Häyrysen opinnäytetyö. Ooppera esitettiin alkukielellä venäjäksi. Harjoittelimme samalla
oopperassa käynnin etikettejä väliaikoineen. Koulu tarjosi oppilaille pienen suolaisen välipalan.
7. luokkien oppilaiden ryhmäytymispäivät pidettiin Kannelmäen nuorisotalolla 7A ke 16.8. ja 7B ke
23.8. Tutustuttiin uuteen ryhmään, luotiin hyvää ryhmähenkeä ja positiivista opiskeluasennetta.
Oppilaat tutustuivat myös yläluokkien ja lukion avainhenkilöihin: luokanvalvojaan, ryhmänohjaajiin,
opinto-ohjaajaan, erityisopettajaan, kuraattoriin, apulaisrehtoriin. Lukion 1.vuosikurssin
ryhmäytymispäivä oli pe 18.8. Paloheinässä.
Ennakkotietoa syyskuusta:
Kerhot alkavat elo- syyskuun vaihteessa. Tiedote kerhoista lähetetään koteihin Wilman kautta.
ti 5.9. urheilupäivä perusopetuksen luokilla 1–9 klo 9.45–13.00. Tarkemmat ohjeet ja
ilmoittautuminen Wilmassa. Luokilla 5–9 urheilupäivä alkaa puuroaamiaisella koulussa.
Liikunnanopettajilta ja luokanopettajilta tulossa lisätietoa Wilmassa.
Syksyn ylioppilaskirjoitukset: kuullun ymmärtämisen kokeet ma 11.9.– ti 12.9. ja kirjalliset kokeet pe
15.9. – ma 2.10. Iso liikuntasali on kirjallisten kokeiden ajan suljettu muulta käytöltä.
Järjestyssäännöt
Jokainen oppilas ja opiskelija sitoutuu noudattamaan järjestyssääntöjä. Järjestyssäännöt tuovat
turvallisuutta koulupäivään. Järjestyssäännöt käydään läpi luokanopettajan tai -valvojan johdolla
lukuvuoden alussa. Säännöt ovat tämän infon liitteenä. Niiden noudattamisen tärkeydestä on hyvä
keskustella myös kotona lapsen kanssa.
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Päivittäiset työajat ja 75 minuutin pituiset oppitunnit
Siirryimme uusiin työaikoihin viime vuonna. Palaute oppitunneista on pääosin ollut positiivista.
Pidemmät, 75 min pituiset oppitunnit mahdollistavat paremmin uuden opetussuunnitelman mukaisen
oppiainerajat ylittävän toiminnan ja rauhoittavat koulupäivää. Aamupäivällä klo 11.20 – 11.45 luokilla
1–8 on toimintavälitunti, joka on tarkoitettu liikkumiseen ja harrastamiseen. Välituntialueet ovat
Turvallisesti liikenteessä
Muistutan teitä vanhempia turvallisesta koulutiestä. Me aikuiset olemme itse esimerkkinä lapsille ja
nuorille liikennesääntöjen noudattamisessa. Tätä syksynä pyydän noudattamaan erityistä
varovaisuutta ja malttia aamuliikenteessä. Ajakaa hiljaa tuodessanne lapsenne kouluun tai hakiessa
häntä koulusta. Ajonopeus Kaarelankujalla on 30 km tunnissa.
Autot eivät mahdu kaikki yhtä aikaa koulun alueelle, pahimman ruuhkan aikana joutuu välillä
odottamaan vuoroa. Olemme yrittänet ohjata liikennettä aamuisin ruuhkaa helpottaaksemme. Lapset
saattavat käyttäytyä liikenteessä arvaamattomasti, he eivät pysty havainnoimaan vielä liikennettä ja
ennakoimaan vaaroja.
Pysäköinti on sallittu liikuntasiiven takana olevalla vapailla parkkipaikoilla. Lähimmät parkkipaikat ovat
Kaaressa, sieltä on lyhyt kävelymatka koululle. Oppilaiden mopojen parkkipaikka on niin ikään
liikuntasiiven takana. Potkulaudat jätetään säilytykseen koulupäivän ajaksi ja pyörät pyydetään
jättämään pyörätelineisiin lukittuina. Polkupyöräilijöillä on oltava kypärä päässään!
Valvonnat
Koulun pääovi avataan klo 7.30 ja suljetaan klo 17.00. Sisäänkäynti kouluun on vain pääovesta. Muut
ovet ovat päivän aikana lukossa. Luokkien 1–4 oppilaille on järjestetty valvonta klo 8.00 alkaen.
Välitunneilla ja ruokalassa toimintaa valvovat opettajat.
Arvoesineet, älypuhelimet ja tabletit
Kouluun ei kannata ottaa mukaan arvokkaita laitteita tai muuta arvokasta omaisuutta eikä kantaa
mukanaan paljoa rahaa. Oppilailla on arvokkaita kännyköitä ja tabletteja, jotka valitettavasti saattavat
unohtua tai kadota johonkin. Katoamistapaukset pyrimme aina selvittämään, usein se voi olla kovin
vaikeaa. Koulu ei ole vastuussa kadonneista arvotavaroista. Oppitunneilla noudatetaan opettajan
ohjeita kännyköiden tai mobiililaitteiden käytöstä. Välitunneilla kännykän käyttöä voidaan rajoittaa,
jos sitä käytetään esimerkiksi kiusaamistarkoituksessa.
Läsnäolo koulussa
Oppilailla on velvollisuus ja oikeus osallistua opiskeluun ja olla läsnä oppitunneilla. Huoltajan
velvollisuutena on huolehtia siitä, että oppilaan oppivelvollisuus tulee suoritettua (perusopetuslaki
26§). Jos oppilas sairastuu kesken päivän, hänen on haettava lupa kotiin lähtemiseksi opettajalta,
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luokanvalvojalta, apulaisrehtorilta tai terveydenhoitajalta. Sairastumisesta on ilmoitettava aina
luokanvalvojalle viimeistään kolmen päivän kuluessa.
Yli 4 vuorokauden pituiseen poissaoloon koulusta on anottava kirjallisesti lupa rehtorilta etukäteen.
Lupahakemus on koulun www-sivuilla. Koulutyön aikana tehdyt lomamatkat ja niistä aiheutuneet
poissaolot luovat oppilaalle helposti mielikuvan, ettei koulunkäynti ole kovinkaan tarpeellista.
Harkitkaa niitä perusteellisesti.
WILMA
Poissaolot merkitään Wilma-ohjelmaan. Ilmoittakaa, mikäli Wilma-tunnukset ovat kadoksissa tai
unohtuneet. Saatte kansliasta koodin, jolla voitte itse luoda tunnukset. Mikäli ette käytä Wilmaa,
ilmoittakaa siitä opettajalle. Uusien oppilaiden sekä perusopetuksen 1. luokkien ja lukion
1.vuosikurssin huoltajat saavat avainkoodin Wilma -tunnusten tekemiseen kirjeitse.
Pitäkää huolta siitä, että lapsi ei saa käyttönsä tunnuksianne.
Jos salasana unohtuu, niin huoltaja menee Wilman aloitussivulle, antaa käyttäjätunnuksensa ja
napsauttaa ”Unohditko salasanasi”. Sen jälkeen Wilma kysyy sähköpostiosoitetta ja tunnusta.
Sähköpostiin tulee sitten ohjeet, miten toimia.
Huomatkaa, että voitte liittää kaikki Helsingin kouluissa olevat lapsenne saman Wilma-tunnuksen alle.
VERSO
Jatkamme vertaissovittelutoimintaa. Koulutetut vertaissovittelijat auttavat oppilaita ratkaisemaan
konfliktitilanteita. Vakavammat konfliktit ja kiusaamistilanteet selvittävät aina koulun aikuiset.
Hyödynnämme KiVa-koulu materiaaleja teemallisilla oppitunneilla luokille 1, 4 ja 7. Oppitunnit
sisältävät keskustelua, ryhmätöitä ja lyhytfilmejä.
Jos epäilette lastanne kiusattavan tai on syytä uskoa hänen kiusaavan muita, ottakaa rohkeasti
yhteyttä kouluun. Rohkaiskaa lasta kertomaan opettajalle tai oppilashuolto- henkilöstölle asiasta.
Vanhempien opas löytyy netistä www.kivakoulu.fi kohdasta ”Vanhemmat”.

Välipalaa saa ruokalasta klo 13.00–13.15 välitunnilla. Koululla valtion laitoksena ei saa olla
käteiskassaa. Välipalaliput maksetaan koulun tilille ja ne voi lunastaa kuittia vastaan virastomestarilta.
Yhden lipun arvo on 50 senttiä ja lippuja myydään 25 kpl:n erissä 12,50 euroa. Tilille maksuista on
erillinen ohje, joka on lähetetty huoltajille sähköpostitse.
Huom! iltapäivätoimintaan osallistuvat lapset saavat toimintaan kuuluvan välipalan ruokalassa.
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Ottakaa yhteyttä kouluun!
Ensimmäisenä kannattaa yleensä ottaa yhteyttä luokanvalvojaan tai opettajaan puhelimitse tai Wilman
kautta. Myös oppilashuoltohenkilöstö auttaa mielellään, kun koulutyö ei jostain syystä suju toivotulla
tavalla.
Koulupsykologi Katri Kuusela p. 040 6738099 tai 09 31082963. Katri on paikalla ma, ke ja to.
Kuraattori Karita Rosnell p. 040 6691830. Kuraattori on paikalla ma–pe.
Kouluterveydenhoitaja Seija Pekkinen p. 0503105602 ma–pe klo 9–15
Koululääkäri Esa Tulkin vastaanottoajasta sovitaan terveydenhoitajan kanssa.

Lukuvuoden työ- ja loma-ajat
Syyslukukausi to 10.8. – pe 22.12. 2017
Kevätlukukausi ma 8.1. – la 2.6. 2018
Syysloma ma 16.10. – pe 20.10. 2017
ke 6.12. Itsenäisyyspäivä
Joululoma la 23.12.2017 – su 7.1.2018
Hiihtoloma ma 19.2. – pe 23.2.2018
Pääsiäisloma pe 30.3. – ma 2.4.2018
Kaksi lauantaityöpäivää, joilla korvataan kiirastorstai 29.3. ja vapunaatto 30.4.
la 30.9.
SVK päivä kodin ja koulun yhteistyöpäivä
la 25.11.
lukiossa koeviikon koe
pe 1.12.
luokilla 6–9 Suomi 100 tanssiaiset (iltakoulu)

Jaksot:
1. jakso 10.8. – 30.9.
2. jakso 2.10. – 29.11.
3. jakso 30.11. – 6.2.2018
4. jakso 7.2. – 10.4.
5. jakso 11.4. – 2.6.
Toivotan kaikille opiskeluintoa ja työn iloa!
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