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WILMA

Koulun pääasiallinen viestiväline on verkossa toimiva wilma. Koulun toimijat tavoitat parhaiten viestillä
wilman kautta. Myös koulun ajankohtaiset tapahtumat ja ilmoitukset löytyvät kootusti wilmasta ja sieltä
löydät myös oppilaan oman opettajan jatkuvan palautteen koulun sujumisesta. Wilma löytyy osoitteesta

https://wilm a.hirvensalm i.fi/



6. PÄ|VIÏÄISETTYöAJAT

TUNTI LUOKAT O-4 LUOKAT 5.9
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6

9.00-9.45
9.50-10.35
11.20-12.05
72.70-72.55
73.25-74.10
14.15-15.00

9.00-9.45
9.50-10.35
10.40-11.25
12.10-12.55
13.25-14.10
14.15-15.00

RUOKATLU 10.35-11.20 LL.25-L2.!O

7. WttMA

wilma on koulun oppilashallintojärjestelmän selainpohjainen käyttöliíttymä. Wilmaa käytetään koulun
pääviestintävälíneenä niin koulun sísäisesti kuin oppilaiden ja huoltajienkin suuntaan. Opettajat viestivät
wilman kautta järjestelmävíesteinä tai kiireellisíssä tapauksissa tekstiviesteinä. oppilaat ja huoltajat
tavoittavat opettajat parheiten wilman pikaviestiominaisuuksilla. Wilmasta löytyy myös kaikki koulun
tiedotteet sekä tapahtumat. Wilman kautta huoltajat ilmoittavat oppilaiden poissaolot ja kuittaavat mm.
koearvosanat ja jälki-istunnot. Myös loma-anomukset tehdään ja päätetään sähköisesti wilmassa ilman
paperitulosteíta. Wilma on myös jatkuvan arvioinnin väline. Merkinnät ovat luottamuksellisia, mutta
luonnollisesti sekä oppilaan, että huoltajan nähtävissä. Wilma on Elomaan koulun arjessa aktiívinen työkalu,
jota käytetään päivittäín reaaliaikaisesti, kannustavaastija oppilasta tukien; ukuvuoden 2Ol6-20L7 kaikista
tuntimerkinnöistä noin 75% oli positiivisia merkintöjä. Wilmaa pyritään siten käWtämään positiivisena
kodín ja koulun yhteístyön välineenä puolin ja toisin.

8. PEDA f{ET

Peda.net (https://peda.net/hirvensalmi/elomaan-koulu) on sähköinen palvelu, jota käytetään internet-
selaimella. oppilas käyttää palvelua esimerkiksi koulutehtävien tekemiseen sekä opetukseen l¡¡ttyvään
viestintään ja tiedostojen jakamiseen muiden oppilaiden ja opettajan kanssa. Sieltä löytyy jo useamman
oppiaineen oppisisältöjä, oppimistehtäviä, tuntimuistiinpanoja ym. Palvelun avulla käytetään myös
sähköisiä oppimateriaaleja, joita löytyy jo useaan oppiaineeseen liittyen. Sähköisistä järjestelm¡stä wilma
liittyy siis ensisijaisesti koulun hallínnointiin, viestintään, jatkuvaan arviointiin yms. ja peda.net puolestaan
oppisisältöihin, oppimistehtäviin ja opetukseen yms.

9. OPETUSSUUNNITELMA

opetussuunnitelma on kattava asiakirja, joka määrittelee koulun antaman opetuksen ja kasvatuksen
perusteet, opetussisällöt, käytettävät tuntimäärät ym. opetussuunnitelma koostuu valtakunnallisesta
osíosta, joka kattaa suurimman osan opetussuunnitelmasta sekä paikallisen osion. Kaikissa Suomen
kouluissa otettiín käyttöön uusi opetussuunnitelma 1.8.2016 alkaen vuosiluokkien 1-6 osalta. vuosiluokilla
7-9 uusi opetussuunnitef ma otetaan käyttöön L.8.20L7. Hirvensalmen opetussuunnitelma löytyy
oso¡tteesta https://peda.net/hirvensalmi/ops-2016/ol. Uusiopetussuunnitelma muuttaa hieman eri
aineíden oppítuntien määriä ja tuo valínnaisuutta myös alakoulun puolelle. lsoin muutos on kuítenkin
ajattelutavassa; oppilas nähdään nyt entistä aktiivisempana toimijana ja oppimísta pitäisí tapahtua entistä
enemmän myös luokkahuoneen ulkopuolella ja eri oppiaineiden väf inen yhteístyö kasvaa monialaisten
oppimískokonaisuuksien myötä. Myös teknologian hyödyntäminen painottuu entistä voimakkaammin
uudessa opetussuunnitelmassa. Toimivaa ja hyvää ei kuitenkaan hävitetä vaan hyviksi havaitut toiminnot ja
paínotukset elävät koulun toíminnassa mukana edelleen.

10. TERVEYDENHOITO

Kouluterveydenhoitajana koululla toimii Liisa Pöyry. Elomaan koulu on hänen päätoimipisteensä, mutta hän
vastaa myös muiden koulujen kouluterveydenhuollosta sekä neuvolatoiminnasta. Terveydenhoitaja on



koululla keskiviikkoisin koko päivän sekä maanantaisin ja torstaisin aamupäivän. Parhaiten hänet tavoittaa
m atkapuhelim esta 044 7 9 45770 _

11. KURAATTORI

Koulun kuraattori / nuorisotyöntekijä Heidi Nironen on siirtynyt toisen työnantajan palvelukseen ja
hetkellisesti koululla ei ole tarjolla kuraattorin palveluita. Kuraattoripalveluiden järjestäminen kuuluu
essote:n tehtäviin ja palveluiden on luvattu olevan käytettävíssä viimeistään lokakuun aikana.

12. KOUTURUOKAILU

Monipuolinen ruoka on terveellisten elämäntapojen keskeisiä asioita. Oppilaat osallistuvat
kouluruokailuun. Koulun tehtävänä on muutoinkin edistää terveellisiä ruokailutottumuksia, joihin makeiset
ja virvoitusjuomat eivät kuulu. Huomioi, että energiajuomien tuominen kouluun sekä nauttiminen
kouluaikana on kokonaan kielletty. Ruokailu on myös osa koulun kasvatustyötä. Ruokailtaessa
käyttäydytään hyvíen tapojen mukaisesti. Ruokaillessa noudatetaan siisteyttä, oppilas siivoaa omat
jälkensä. Kouluruokailun suunnittelusta ja kehittäm¡sestä vastaa ruokahuollon esimies Sanna Rytkönen ja
päivittäisestä toteutuksesta tuttu ravitsemustyöntekijä Anne Liukkonen. Sanna Rytkösen tavoittaa
parhaiten puhelimitse numerosta O5O 4083274ja Anne Liukkosen numerosta 050 3496092.

13. KOULUKUUETUKSET JA -MATKAT

Koulukuljetukseen on oikeutettu oppilas, jonka koulumatka on esioppilailla, I. ja 2.luokan oppilailla
vähintään kolme ja muilla vähintään viisi kilometriä. Kuljetusetu koskee vain kodin ja koulun välisiä matkoja.
Kaikissa koulukuljetuksiin liittyvissä asioissa pyydetään ottamaan yhte¡tä koulutoimistoon 050 4475227.
Mikäli oppilas eí poikkeuksellisesti käytä taksikuljetusta tulee siítä ílmoittaa liikennöitsijälle tai
koulutoimistoon yllä olevaan numeroon. llmoitusvelvollisuus on oppilaan huoltajalla. Etenkin
aamukufjetusten osalta on ensiarvoisen tärkeää, että koulutoimistossa tai liikennöitsijällä on tieto mikäli
oppilas ei ole tulossa kuljetukseen.

On toivottavaa, että jokaínen oppilas kulkee ainakln osan matkastaan jalan. Kuljetusoppif aat kulkevat
matkan pysäkílle jalan ja myös Kirkonkylällä asuvien osalta on toive, että mahdollisimman moni kulkisi
koulumatkan jalan tai pyörällä. Aamujen pimentyessä on ensiarvoisen tärkeää, että jokaisella löytyy
vaatteista heíjastin ja pyörällä kulkiessa on kypärä päässä.

14. OPPIMISEN TUKEMINEN

Oppílaalle, joka on tílapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan
lyhytaíkaista tukea, voidaan antaa tukiopetusta. Jos oppimisessa tai koulunkäynníssä on vaikeuksia,
annetaan oppilaalle tarvittaessa osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa. Oppilaalle, joka
tarvitsee säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, annettaan tehostettua tukea hänelle
tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti. Jos annettu tehostettu tuki eí riitä, tehdään päätös erityisen tuen
antamisesta. Erityistä tukea koskevan päätöksen toimeenpanemiseksi oppilaalle laaditaan henkilökohtainen
opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Ensimmäinen ja ensisijainen tukimuoto on aina tukiopetus,
josta vastaa aina oppilaan oma opettaja /ko. aineen opettaja. Ole rohkeasti yhteydessä omaan
luokanopettajaasi / luokanvalvojaasi tai eríty¡sopettajaan mikäli sinulla on tunne, että tarvitset lisää tukea.

15. OPP|LASHUOtTO

Koulukeskuksessa toímii oppilaiden oppimis- ja sopeutumisvaikeuksia ennaltaehkäísemään pyrkivä
oppilashuoltoryhmä, johon kuuluvat rehtori, erityisopettaja, oppilaanohjaaja, kouluterveydenhoitaja,
kuraattori/nuorisotyöntekijä sekä perhe-/ sosiaalityöntekijä. Tarvittaessa työskentelyyn kutsutaan mukaan
muita asiantuntijoita. Työryhmä pohtii koulun yleísiä oppilashuollollisia asioita ja oppilaiden hyvinvoinnin
kehittämistä. Yhteyden oppilashuoltoryhmään saa tarvittaessa ryhmän jäsenten tai kaikkien opettajien
kautta. Pääasiallisena yhteistyötahona koteihin päin to¡m¡i oma luokanopettaja / luokanvalvoja. yksittäistä
oppilasta koskevia oppilashuollollisia asioita pohtimaan perustetaan tarvíttaessa erillinen
asiantuntijaryhmä, jonka kokoonpano riippuu asian luonteesta. Aloitteen ryhmän kokoontumisesta voi



tehdä oppilas, oppilaan huoltaja, opettaja tai muu oppílaan kanssa toimiva taho. pääasiallisena
yhteistyötahona oppilaiden ja huoltajien suuntaan on oppilaan oma luokanopettaja / luokanvalvoja.

16. OPPIIASKUNTA

Koulukeskuksen oppilaskunta toimii oppilaiden oppimisedellytysten sekä kouluviihtyvyyden sekä vapaa-
ajantoiminnan kehittämiseksi. Oppilaskunta valitsee keskuudestaan vuos¡ttain puheenjohtajan sekä
hallituksen. Oppilaskunnan ohjaavana opettajana toímii Ami Asikainen. Oppilaskunnan toimíntaa koskevissa
asioissa hänet tavoittaa parhaiten joko sähköpostitse tai wilman kautta. Oppilaskunnan toimintaa
uudistetaan alkavan lukuvuoden aikana ja mm. alakoulun oppilaiden toimintaa on tarkoitus kehittää.

Oppilaskunnalla on oma toimiva kiinteistönhoitaja -ryhmä. Ryhmä tekee kouluajalla pieniä ja vähän
isompiakin koulun ja oppilaíden viihtyvyyteen ja kunnossapítoon liittyvíä tehtäviä. Lisäksi ryhmä huoltaa
mm. koulun pyöriä ja toimii merkittävänä apuna erilaisten tapahtumien järjestelyissä. Ryhmää
täydenn etää n vu osittain hakem usten perusteella.

17. TUKIOPPITAAT

Elomaan koululla toímii tukioppilaan peruskoulutuksen saaneita tukíoppilaita, joiden tehtävänä on to¡mia
oppilaiden tukena ja apuna mahdollisissa ongelmatilanteissa. Tukioppilaiden ohjauksesta ja koulutuksesta
vastaa Terhi Venemies. Tukioppilastoimintaa koskevissa asioissa hänet tavoittaa parhaiten joko
sähköpostitse tai wílman kautta.

18. VANI{EMPAINTOIMIKUNTA

Koulun oppilaiden huoltajat valitsevat keskuudestaan vanhempaintoimikunnan, johon kuuluu yhdeksän
jäsentä, joista kaksi on koulun opettajia. Vanhempaintoímikunnan toimikausi on kaksi vuotta.
Vanhempaintoimikunnan tehtävänä on toimia oppilaiden huoltajien ja koulun yhteístyöelimenä sekä
toiminnallaan osaltaan edistää oppilaiden oppimisedellytysten kehittämístä sekä edellytyksiä oppilaiden,
vanhempíen sekä koulun yhteistoimintaan. Ole aktiivinen ja ilmoita kiinnostuksestasi
vanhempaintoimikunnan toimintaan luokanopettajalle / luokanvalvojalle. Lukuvuo nna 2017-21tg
vanhem paintoimikunnan henkilöstöjäsenenä Terhi venemies ja Terhi llvonen.

19. POTSSAOLOT

Oppilaan poissaoloon koulusta tulee aina pyytää lupa. Luvan enintään kolmen päivän poissaoloon myöntää
oma luokanopettaja / luokanvalvoja ja enintään viikon poissaoloon koulun rehtori. poissaolon
ilmoíttaminen etukäteen sekä myös poissaolon selvittäminen jälkikäteen tehdään wilmassa. Lomamatkat
on pyrittävä ensisijaisestiajoíttamaan koulun loma-ajoílle. Mikälioppilas on poíssa koulusta lomamatkan
tms. syyn johdosta tulee hänen yhdessä huoltajansa kanssa huolehtia ko. aikana annettujen koulutehtävíen
suorittamisesta sekä opinnoista etenemisestä. Loma-anomuksen tekeminen tapahtuu sähköisellä
lomakkeella wilmassa. Tällöín myös päätös tulee sähköisesti wilmaan. Milloin lupaa ei ole voitu ennalta
pyytää, on oppilaan huoltaja velvollinen mahdollisimman pian ilmoíttamaan poissaolosta oppilaan
luokanopett ajalle / luokanvalvojalle.

20. KOUTUN ARKIPÄIVJ{Ä

Koulu alkaa kaikilla luokilla pääsääntöisestiklo 9.00. Välituntivalvonnat hoidetaan siten, että väl¡tunneilla
on aina kaksi valvojaa ja valvoja on piha-alueella myös ennen koulupäivän alkua ja koulupäivän päätyttyä
oppilaiden odottaessa kyytejä. Työpäivän rakenne muuttui viime lukuvuodelle ja uutta kokeilua jatketaan
edelleen. lltapäívään, neljännen tunnin jälkeen, tulee toinen pidempi tauko eli 30 min välitunti. Uutta
rytmitystä kokeillaan ainakin syyslukukauden ajan ja toivotaan sen f isäävän koulupäivän sisäistä
aktiivisuutta.

Koulutehtävät, niin koulussa tehtävät kuin kotitehtävätkin, ovat olennainen osa koulun arkea ja oppimaan
ohjaamista, Kot¡tehtävien suorittaminen on jokaisen oppilaan velvollisuus ja vanhemmilta toivomme
tarvittaessa tukea oppilaílle tämän asían suhteen. Kotitehtävät tehdään nimensäkin mukaisesti kotona eikä



suinkaan hätäisesti koulupäivän aikana tai ohjatusti koulussa. Koulutehtävien suorittaminen huomioidaan
omalta osaltaan ko. oppiaineen arvioinnissa ja toistuvista tehtävien laiminlyönneistä oppilas jää tarvittaessa
suorittamaan tehtäviä koulupäivän jälkeen.

Jokaisella oppilaalla, kuten myös koulun henkilökunnalla, on oíkeus turvalliseen ja rauhalliseen
työympäristöön. Työrauha on olennaínen elementti oppimistilanteessa ja koulun tulee taata työrauha
oppitunneilla. Mikäli oppitunnin työrauhaa häiritään tarkoituksellisesti voi opettaja poistaa häiritsevän
oppilaan luokasta tai to¡stuvassa taí erityisen törkeässä tapauksessa po¡staa hänet koulusta jäljellä olevan
koulupäivãn ajaksi, jotta muiden oppilaiden oikeus turvalliseen ja rauhalliseen työympäristöön toteutuu.
Rauhalliseen työympäristöön kuuluu myös se, että matkapuhelimet ovat äänettöminä repussa oppitunnin
ajan.

21. TIEDOTTAMINEN

Tiedottamisessa pyritään mahdollisimman suureen saavutettavuuteen ja nopeuteen. Tästä johtuen
käytämme monipuolisesti hyväksemme tarjolla olevia välineitä. Koululla on käytössä verkossa toimiva
Wilma -järjestelmä, jolla voidaan keskitetysti hoitaa pikaviestit, t¡edotteet, poissaoloista yms.
tiedottaminen. Wilma toimii siis koulun päätiedotuskanavana mutta samalla myös oppilaiden jatkuvan
arvíoinnin välineenä. Myös opettajattavo¡ttaa parhaiten Wilman pikaviesteillä. Lisät¡etoa koulumme
Wilma-järjestelmästä saa nettiosoitteesta https://wilma.hirvensalm¡.f¡/. S¡eltä löytyy yleisimmät
kysymykset vastauksineen sekä opastusta Wilman huolta¡aliittymän käyttöön. Tarvittaessa lisätietoa
järjestelmästä saat ottamalla yhteyttä Teemu Venäläiseen esimerkiksi sähköpostilla
(teemu.venalainen@hirvensalmi.fi). Pienimmillä oppilailla perinteinen reissuvihko toimii edelleen
tiedottamisen peruskanavana. Lisäksi oppilaille jaetaan edelleen "ei kiireelliset" tiedotte¡ta myös
paperiversíoina.

22. MUITA KOULUPÄIVÄru ASIOTN

Pyrimme jatkuvasti kehittämään koulutilojen viihtyisyyttä oppilailta saatujen palautteiden ja ajatusten
pohjalta. Tilojen siisteys on tärkeä osa tilojen viihtyisyyttä. Ulkokengät ja ulkovaatteet jätetään niille
kuuluville paikoille käytävään. Koulu toivoo, että rahaa tai arvoesineitä ei tuota¡si kouluun muulloin kuin
pakottavissa tilanteissa. Kaikille koulussa työskenteleville on taattava yksityisyyden suoja. Tämän johdosta
on valokuvaaminen kamerakännykällä, digikameralla tms. kielletty ilman erillistä lupaa. polkupyörää,
rullaluistímia tai rullalautaa käytettäessä koulumatkalla tulee oppilaalla olla kypärä. Huomioithan, että
koulu el korvaa koulussa mahdollisesti kadonnutta tai vahingoittunutta oppilaiden omaisuutta (pl.
silmälasit), Vaikka koulun ulko-ovet ovat nykyään oppituntien aikana lukossa ei matkapuhelimia, muita
arvoesineitä tai rahaa tule missään tapauksessa jättää ulkovaatteiden tai reppujen taskuihin niiden ollessa
käytävässä. Koululla on käytettävissä lukittavia lokerokaappeja oppilaskäyttöön. Lokerokaapit on
tarkoitettu henkilökohtaisten tavaroiden säilytykseen.

23. LIIKUNTAVTITINEET

Tehokkaan liikuntatunnin toteuttamiseksi on asiallinen varustus välttämätön. Tärkeíntä on, että oppilaalla
on liikuntatunnilla liikuntaan soveltuvat vaihtovaatteet ja ettei hänen tarvitse varoa vaatteiden
likaantumista. Sisäliikuntakaudella oppilaalla tulee olla urheiluhousut ja "hikipaita". Voimakkaasti
suosittelemme myös sísätossujen hankintaa. Ulkoliikuntakaudella verryttelypuku, tuulipuku tai vastaava
urheiluun tarkoitettu joustava asu sekä asianmukaiset jalkineet. Talvikaudella oppilailla tulee olla luistimet
sekä sukset ja monot. Suosittelemme kaikkien liikuntatunneilla tarvittavien välineiden kuljettamista kotiin
aina koulupäivän päätteeksi. Uimahallikäynneillä uimiseen tarkoitettu ihonmyötäinen uimapuku /
uimahousut on aínoa sallittu Rantakylän uimahallissa. Liikuntatunneilla tulee mukana olla aina pyyhe
peseytymistä varten.

24. UIMAOPETUS

Uimaopetusta annetaan lukuvuonna 2OL7-20L8 0-5 luokan oppilaille Mikkelissä Rantakeitaan uimahallissa
siinä laajuudessa kun uimaopetusvuoroja on saatavilla. Uimaopetuksesta vastaavat uimahallin
uimaopettajat oman opettajan vastatessa muusta toiminnasta uimahallikäynneillä. Uimaopetus on osa



koulun opetussuunnitelmaa ja siten jokaísen oppilaan oppivelvollísuutta. Lukuvuoden 2l:ll5-zoL6
uimaopetuksen ajankohdat ovat seu raavat:

25. VAKUUTUKSET

Kunta on vakuuttanut koulujen oppilaat koululaisten tapaturmavakuutuksella Vakuutusosakeyhtiö
Pohjolassa. Vakuutus on voimassa varsinaisella kouluajalla, opetuksen aikana, liikunnassa, välitunneilla sekä
otettaessa osaa koulujen opetussuunnitelman puitteissa järjestämiin urheílutilaisuuksiin, retkiin, käynteíhin
näyttelyissä, museoissa, tehtaissa ja koulun ulkopuolisessa työharjoittelussa sekä matkalla suorinta tietä
kouluun ja koulusta. Vakuutus on voimassa opetussuunnitelman mukaisten luokkaretkien ja leirikoulujen
osalta myös ulkomailla. Huom ! Vakuutus ei ole voimassa poístuttaessa omille asioille koulun alueelta
ruoka-, vapaa- ja välítunnilla

Hoitokuluina korvataan mm
- lääkärin tai hammaslääkärin antaman tai määräämän hoidon tai tutkimuksen kustannukset kohtuullisine
matkakuluineen
- tapaturman yhteydessä käytössä rikkoutuneiden silmälasien, kuulokojeen ja hammasproteesin korjaus- tai
jä lleenh ankintakusta nn u kset
- välíttömät ylimääräiset kulut koulumatkoista, jotka lääkärinmääräyksestä on vamman vuoksi tehty
normaalista poikkeavalla tavalla
Vakuutuksesta ei korvata:
- sairauden tai rasituksen vähitellen aiheuttamaa vammaa. HUOM ! HUoLTAJIEN TULEE HUoMlolDA, että
kunta eí korvaa oppilaiden omaisuudelle tapahtuneita vahinkoja, lukuun ottamatta koulussa särkyneitä
silmälaseja. Mahdolliset korvaushakemukset tulee lähettää kirjallisena koululle / koulutoimistoon.
Tiedustelut kunnan koulutoimistosta toimistosihteeriAuli Relander-ukkonen o5o 4475227.

26. JÄRJEswssÄÄNNöT

Koulun järjestyssäännöt uudistetaan lukuvuo den 2OL7-2018 aikana. Lukuvuoden alkaessa voimassa ovat
vielä entiset järjestyssäännöt.

TYöAIKA
Koululla noudatetaan sívistyslautakunnan vuosittain vahvistamia työaikoja.

POISSAOLOT

oppílaan poíssaoloon tulee aina pyytää lupa. Milloin lupaa ei ole etukäteen voitu pyytää (esim.
saírastapaukset) tulee oppilaan huoltajien viipymättä ilmoittaa asiasta luokanopettajalle / luokanvalvojalle
Luvan poíssaoloon myöntää luokanopettaja / luokanvalvoja. Mikäli poissaolo kestää yli kolme päivää
myöntää luvan rehtori.

OPPITUNNIT

Oppitunnit kestävät noin 45 minuuttia. Oppitunnilta poistutaan ainoastaan opettajan myöntämällä f uvalla
oppitunti päättyy opettajan ilmoituksesta. oppitunnille saavutaan ajoissa. Mikäli oppilas toistuvasti
myöhästyy oppitunnilta on hänen tehtävä kirjallinen selvitys myöhästymisistään. Selvitys on toimítettava
luokanopettaialle /luokanvalvojalle huoltajan allekirjoituksella varustettuna. oppilaille ja opettajille on
taattava työrauha oppituntien aikana. Matkapuhelimet, soittimet ym. laitteet on pidettävä äänettömänä
repussa. Opettaja ottaa esillä olevat laitteet haltuunsa jäljellä olevan oppitunnin ajaksi. Mikäli oppitunti
pidetään jossain muussa pisteessä kuÍn koululla, on oppitunnille siirryttävä välittömästi edellisen tunnín
päätyttyä ja nopeinta reittiä käyttäen.

VALITUNNIT

Välituntialue on koulun piha-alue, joka rajoittuu pihalla olevaan muurikiveykseen sekä liikuntasalin seinään
sekä alapihalla nurmikentän rannanpuoleiseen reunaan. Nurmikentän ja rannan
välisellä puistoalueella on muovinauhoin rajattu alue ja alueella leikkimínen on sallittu välituntisin.
Pysäköintialue, pyöräkatos ja kirjastonpiha-alue eivät ole välituntialuetta. Välitunnille siirrytään väl¡ttömästi
oppitunnin päätyttyä. Välituntialueelta saa poistua ainoastaan välituntivalvojan luvalla. polkupyörän,
mopon tai muun kulkuvälineen käyttö välitunnin aikana koulun alueella on kielletty. Lumipallojen



heittäminen välitunneilla ja oppilaskuljetusta odotettaessa on kielletty. Sísällä oleskelu välitunnilla on
sallittua mikäli ulkona on pakkasta 20 C tai enemmän tai milloin se on muutoin annettujen ohjeiden
mukaan sallittua. Välitunnin päätyttyä tulee oppilaiden siirtyä viípymättä oppitunnille.

RUOKAILU

Monipuolinen ruoka on terveellisten elämäntapojen keskeisiä asioita. Oppilaat osallistuvat
kouluruokailuun. Koulun tehtävänä on muutoinkin edistää terveellisiä ruokailutottumuksia, joihin makeiset
ja virvoitusjuomat eivät kuulu. Energiajuomien tuominen kouluun sekä nauttiminen kouluaikana on
kielletty. Ruokailu on myös osa koulun kasvatustyötä. Ruokailtaessa käyttäydytään hyvien tapojen
mukaisesti. Ruokaillessa noudatetaan si¡steyttä, oppilas siivoaa omat jälkensä

KOULUMATKAT

Koulumatkoilla noudatetaan soveltuvin osin koulun järjestyssääntöjä. Koulukuljetuksissa noudatetaan
kuljettajan ohjeita. Mikäli koulumatkat kuljetaan polkupyörällä ta¡ mopolla ei niitä saa käyttää koulun
alueella välituntisin.

KOU LU N PU ITTEISSA TAPAHTUVA VAPAA-AJAN TOI M I NTA
Koulun järjestyssäännöt ovat soveltuvin osin voimassa myös koulun tiloissa tapahtuvassa koulun
järjestämässä vapaa-ajan toimínnassa.

YLEISTÄ

Koulussa noudatetaan yleisiä hyviä tapoja ja siisteyttä. Päähineet riisutaan sisälle saavuttaessa ja sisätiloissa
oleskellaan ilman päähinettä. Ulkovaatteet sekä kengät riisutaan oppitunnille saavuttaessa. Oppílaílta
edellytetään asiallista kielenkäyttöä. Asiattomasta kielenkäytöstä tehdään merkintä wilmaan ja toistuvista
merkinnöistä sekä erityisten törkeästä kielenkäytöstä rangaistaan jälki-istunnolla.

Oppilaan tulee noudattaa koulun henkilöstön antamia ohjeita. Toisen vakaumusta ja mielipiteitä on
kunnioitettava. Henkínen tai fyysinen kiusaaminen tai painostus on ehdottomasti kiellettyä.

Koulussa on oppilaille ja henkilökunnalle taattava yksityisyyden suoja ja luvaton äänen ja kuvan
tallentam inen on kielletty.

Tupakointi, tupakan myynti ja välittäminen sekä muu tupakointia edístävä toiminta kouluaikana,
koulumatkoilla sekä koulun järjestämissä tai koulunkäyntiin liittyvissä tilaisuuksissa on ehdottomasti
kielletty.

Päihteiden käyttö, hallussapito ja välittäminen kouluaikana, koulumatkoilla sekä koulun järjestämissä tai
kou I un käyntiin liittyvissä tilaisuu ksissa on ehdottomasti kiel letty.

Aseiden, myös jäljitelmien, tuominen kouluun on kielletty. Teräaseiden tai muiden vaaraa aiheuttavien
esineiden tai aineiden tuominen kouluun on kielletty.

Mikäli koulun omaisuutta rikkoutuu on oppilas velvollinen ilmoíttamaan asiasta opettajalle tai rehtorille.
Mikäli rikkoutumisen aiheuttaa tahallinen teko tai annettujen ohjeiden noudattamatta jättäm¡nen on
seurauksena korvausvelvollisuus. Koulu ei ole korvausvelvollinen, mikäli oppilaan omaisuutta rikkoontuu
koulupäivän aikana. Poikkeuksen tästä tekee oppilaiden silmälasit, joiden korjaus- / hankintakustannukset
korvataan niiden rikkoontuessa koulun työsuunnitelmaan kuuluvan toiminnan yhteydessä / aikana.

SANKTIOT

Mikälioppilas eínoudata näitä sääntöjä on häntä mahdollista rangaista peruskoululain ja
peruskouluasetuksen sallim illa toimenpiteillä.

a) luokastapoistamalla
b) määräämällä oppilas koulupäivän jälkeen suorittamaan tehtäviään
c) määräämällä oppilas kasvatuskeskusteluun
d) määräämällä oppilas jälki-istuntoon
e) poistamalla oppilas koulusta jäljellä olevan koulupäivän ajaksi



28. LUKUVUODEN TYöAJAT

Syyslukukousi 2077 (15.8. - t9.tZ.ZOtT,

Elokuu

vko 31 32 33 3¿1 35
lÂo 21 28
Ti 15 22 29
Kc l6 23 30
lo 17 24 31

Pc 18 25
Lo

Su

Työpöívcit 13

lÂorroskuu Joulukuu
vko 4 45 46 17 48
iÂo 6 13 20 27
T¡ 7 14 21 28
Kc 1 I 15 22 29
To 2 I 16 23 30
Pc 3 10 17 24
Lo 25
5u

23

K¿vötlukukousi 2O18 (2.1. - 2.6.ZOLB)

Tommikuu Hclmíkuu

vko

27

t2

vko 5 6 7 I 9
¡liq 5 12 19

Ti 6 13 20
Kc 7 14 21

lo 1 I l5 22
Pc 2 9 16 23
Lo 17

5u

Toukokuu

Lokakuu

lÂooliskuu

vko 9 10 11 l2 13

lÂo 5 12 19 26
Ti 6 13 20 27
Kc 7 14 21 28
To I 15 22 29
Pc I 16 23
Lo

5u

Kcsökuu

vko 22

lÂq

Ti
Kc

To

Pc 1

Lo 2

5u

t7

Työpöivöt:

Huhtikuu

22 t918

2

35 36 37 38 39
lÂo 4 11 18 25
T¡ 5 12 19 26
Kc 6 13 20 27
To 4 14 21 28
P¿ 1 I 15 22 29
Lo

5u

vko 39 ¡to 1l 12 43 4
¡lÂo 2 I 16 30
Ti 3 10 17 31

Kc 4 11 18

lo 5 12 19

Pc 6 13 20
Lo

5u

vko /t8 19 50 51 52
¡tÂo 4 11 18

Ti 5 12 19

Kc 13

lo 7 14

P¿ 1 I 15

Lo

5u

vko I 2 3 1 5
lÁo I 15 22 29
Ti 2 I 16 23 30
K¿ 3 10 17 24 31

To 4 11 18 25
Pc 5 12 19 26
Lo

5u

vko 13 t4 15 16 t7 18

¡lio I 16 23 30
Ti 3 l0 17 24
Kc 4 11 18 25
To 5 '12 19 26
Pc 6 13 20 27
Lq

5u

vko 18 t9 20 2t 22

Âio 7 14 21 28
T¡ I 15 22 29
Kc 2 9 16 23 30
To 3 17 24 31

Pa 4 11 18 25
Lo

5u

20 2t




