Lukuvuositiedote
2014-2015

Sanginsuun koulu
Sanginsuuntie 56
90660 Oulu
Puh: 050-3166736
Säilytä tiedote koko lukuvuoden.

Liikuntasuunnitelma 2014-2015
Elokuu

Yleisurheilu

Syyskuu

Yleisurheilu / Suunnistus Uintiviikko 36

Lokakuu

Jalkapallo,

Marraskuu

Sisäliikunta, salityöskentely ja palloilu

Joulukuu

Sisäliikunta, salityöskentely ja palloilu

Tammikuu

Luistelu

Helmikuu

Luistelu/hiihto

Maaliskuu

Hiihto

Huhtikuu

Sisäliikunta, salityöskentely ja palloilu

Toukokuu

Ulkoliikunta , pesäpallo

Liikuntavarustus:

Sisäliikunnassa verkkarit tai shortsit ja T-paita

Ulkoliikunnassa ulkoiluasu ja lenkkarit

Hiihdossa hiihtovälineet ja kevyt ulkoiluasu

Luistelussa luistimet ja kypärä

Oppilailla on mahdollisuus peseytyä liikuntatunnin jälkeen

Mahdollisista muutoksista tiedotetaan! Ulkoliikunnan pakkasraja -15 °C (tarkistetaan koulun mittarista
ennen liikuntatunnin alkua).

Sanginsuun koulun järjestyssäännöt
1. Käyttäydyn kohteliaasti.
2. Olen ystävällinen kaikille.
3. Työskentelen ahkerasti ja annan työrauhan kaikille.
4. Tulen kouluun ajoissa ja asianmukaisesti pukeutuneena.
5. Pyöräillessäni käytän kypärää.
6. Huolehdin, että minulla on mukanani tarvittavat kirjat ja
muut koulutarvikkeet.
7. Pidän kirjat, vihkot sekä pulpettini siistinä.
8. Käytän matkapuhelinta koulupäivän aikana vain opettajan
luvalla. Mikäli oppilaalla on puhelin mukana, sitä säilytetään
koulupäivän ajan repussa äänettömällä.
9. Vietän välitunnit pihalla sovitulla välituntialueella.
10. Tulen sisälle viipymättä, kun kello soi.
11. Liikun käytävällä kävellen ja vältän tarpeetonta ääntä.
12. Pidän vaatteeni naulakossa ja kenkäni hyllyssä.
13. Hoidan järjestäjän tehtävät täsmällisesti.
14. Ruokaillessani noudatan hyviä ruokailutapoja.
15. Vahingon sattuessa ilmoitan siitä heti opettajalle.
16. En heittele palloa koulun katolle enkä potki palloa koulun seinään.
17. Hoidan saamani kotiläksyt ja muut tehtävät täsmällisesti.
18. Odotan linja-autopysäkillä ja käyttäydyn asiallisesti.

Lukijalle
Sanginsuun kyläkoulun lukuvuositiedote on luettavissa Myllyojan koulun kotisivulla. Se jaetaan myös paperiversioina kaikkien uusien oppilaiden koteihin. Sanginsuun koulu kuuluu jo viidettä vuotta hallinnollisesti osaksi Myllyojan koulua.
Lukuvuositiedote sisältää kummallekin koululle yhteisten asioiden osion ja sen
sivuilta löytyvät erikseen molempien koulujen omat lukuvuoden aikana tapahtuvat toiminnot.
Lukuvuositiedote kertoo koulumme toimintakulttuurista, painopistealueista, sovituista käytänteistä ja suunnitelmista, jotka on tarkoitus toteuttaa lukuvuoden
aikana. Tiedotteesta löytyvät myös tärkeät yhteystiedot.
Sähköinen reissuvihko Wilma palvelee tiedottamista oman opettajan ja vanhempien välillä ja helpottaa tiedonkulkua kaikkien lasta opettavien opettajien kanssa.
Wilma on myös koko koulun ajankohtaisten asioiden sisäinen tiedotuskanava
julkisen kotisivun lisäksi. Sanginsuun 85-vuotias koulu jatkaa toistaiseksi toimintaansa tutussa ympäristössä Vallinkorvassa.
Sanginsuussa Koti-koulu -toimikunta toimii tärkeänä linkkinä kodin ja koulun
toimintaa kehitettäessä sekä oppilaiden kouluviihtyisyyttä lisättäessä.
Myllyojan ja Sanginsuun kouluväki
Sanginsuun koulun vanhemmille, huoltajille sekä työyhteisön jäsenille
”Tulevaisuuden peruskoulu uuteen nousuun” on opetusministeriön kansallinen
hanke, johon myös koulumme on valittu mukaan 12 oululaisen koulun kanssa.
Ajoitus on erittäin hyvä: vuoden 2016 opetussuunnitelmien koulukohtainen laadintatyö on nyt ajankohtainen ja pääkoulun perusparannusremontin yhteydessä
molempien koulujen toimintaympäristössä saadaan odotettua uudistamista.
Monilukutaito ja tunnetaidot nousevat uuden opetussuunnitelman myötä koulun
painotusalueisiin. Tänä lukuvuonna on erityisenä tavoitteena se, että synergiaetu Sanginsuun kyläkoulun kanssa vahvistuu hankkeiden toteutuksessa mm.
TVT-opetuksen kehittämisessä ja kansainvälisessä toiminnassa. Kansallinen
verkosto tulee olemaan tuki koulun toimintaa edelleen kehitettäessä. Lions
Quest-, KiVa-koulu- ja vertaissovittelutoiminnalla vahvistetaan kouluviihtyvyyttä
ja tartutaan aktiivisesti ja ennaltaehkäisevästi myös kiusaamisilmiöön.
Kaupungin säästötoimista ja pääkoulun evakkovaiheesta huolimatta teemme
koulun henkilöstönä parhaamme, jotta tämäkin kouluvuosi olisi hyvä ja turvallinen jokaiselle oppilaallemme. Saumaton yhteistyö vanhempien kanssa on kuitenkin hyvän onnistumisen edellytys.
Kumppanuudessa on voimaa - siihen luotamme edelleen!
Marja Kallio

Raija Veijola

KOULUN HENKILÖKUNTA
Rehtori
1 –2 -luokat

Marja Kallio
Anna Maaria Jokitalo

044-7039403
050-3631565

3 – 4 -luokat,
apulaisjohtaja

Raija Veijola

5 – 6 -luokat

Jaakko Lukkari

050-4356675

Englannin opettaja

Anita Veikanmaa

Koululla maanantaina ja
tiistaina

Liisa Vuollo

050-3826285
Koululla keskiviikkkona

Erityisopettaja
Aamupäiväkerhon
ohjaaja

Johanna Backman

Oulun Serviisi: Ruokailu ja siivous

Pirjo Kinnunen

Terveydenhoitaja

Aila Lausmaa

044-703 9580

050-3166736

044-703 4623

KOTI– ja KOULUTOIMIKUNTA
Koti– ja koulutoimikunnassa puheenjohtajana toimii Heli Helander (heli_helander@yahoo.com), rahastonhoitajana
Kirsi Turkka lisäksi jäsenet Anne Kärkkäinen, Satu Rissanen, Heidi Mankinen, Sanna Takala sekä Mika Haatainen. Vanhempaintoimikuntaan otetaan mielellään lisää
jäseniä mukaan toimintaan.
Koti– ja koulutoimikunta kokoontuu 4-5 krt /lukuvuosi. Toimikunta
on osallistunut yhteisiin tapahtumiin ja kerännyt rahaa koulun toimintaan. Esimerkiksi oppilaat ovat päässeet koti– ja koulutoimikunnan kustantamana teatterinäytöksiin, retkille ja lisäksi saaneet
stipendejä.
KERHOT
Koululla toimii sählykerho (6 -13- vuotiaille) maanantaisin klo
18.00-20.
OULUN SERVIISI
Oulun Serviisiltä puhtautta ja hyvää ruokaa koulutyön tueksi.
Oulun Serviisille on ensiarvoisen tärkeää vanhemmilta saatu tieto
koululaisen allergioista ja muista erityistarpeista. Tärkein linkki
Oulun Serviisin palveluja koskevissa asioissa on luonnollisesti
oman koulun työntekijä Pirjo Kinnunen. Mikäli haluatte keskustella kouluruokailuun tai koulujen puhtauteen liittyvistä asioista laajemmin, voi yhteyden ottaa palvelupäällikkö Kari Saijaan.
Kari Saija, puh. 044 703 2580

Rehtorin sähköpostiosoite on: marja.kallio@ouka.fi
Opettajien sähköpostiosoitteet ovat
etunimi.sukunimi@eduouka.fi
Koulun www -sivut: http://www.ouka.fi/oulu/myllyojankoulu/sanginsuun-koulu1

Oulun Serviisin sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@ouka.fi.
Oulun Serviisin internet-sivut ovat osoitteessa http://www.ouka.fi/
serviisi.

KOULUKULJETUS
Koulupäivän päätyttyä oppilaat lähtevät kotiin mahdollisimman
pian. Koulukyyti ei odota. Koulukyytiin liittyviä turvallisuusohjeita
tulee noudattaa erityisen tarkasti. Sääntöjen rikkomista seuraa
rangaistus.
Jos oppilas kadottaa näyttölipun tai tahallaan rikkoo sen, hänellä
on 10 päivän karenssiaika eli hän maksaa koulukyydit itse ilmoituspäivästä kymmenen päivän ajan.
Koulumatkat
Polkupyörät:
Suosittelemme, että ainakin 1.–2. luokkien oppilaat tulevat
kouluun kävellen. Liikennesääntöjä on noudatettava, laki
velvoittaa käyttämään pyöräilykypärää. Vetoamme vanhempiin, että he valvovat lastensa kypäränkäyttöä myös
vapaa-aikana. Pyörät on säilytettävä lukittuina pyörätelineessä. Koulu ei vastaa pyörien rikkoontumisesta tai katoamisesta.

Oppitunnit

ja

välitunnit

1. tunti 8.15 – 9.15

9.15 - 9.30

2. tunti 9.30 -10.30
3. tunti 11..15 — 12.15
4. tunti 13.30—14.30

10.45 - 11.15
12.15.— 12.30

Koulun pihalla on välituntivalvoja koulun virallisten
välituntien aikana. Poiketessaan virallisista välitu ntiajoista opettaja valvoo ryhmänsä välitunnin.
Välitunnit olemme koulun pihalla, ellei sää sitä estä.
Pakkasraja on -20 ºC.

LUKUVUODEN 2014—2015 TYÖAJAT´
Syyslukukausi
Kevätlukukausi
Syysloma
Joululoma
Talviloma
Pääsiäisloma
Vapunpäivä
Helatorstai

07.08.2014–20.12.2014
07.01.2015–30.05.2015
20.10.2014–24.10.2014 (vk 43)
21.12.2014–05.01.2015
02.03.2015–06.03.2015 (vk 10)
03.04.2015–06.04.2015
01.05.2015 (pyhäpäivä on vapaa)
14.05.2015 (pyhäpäivä on vapaa)

Lukuvuonna 2014-2015 lauantaikoulupäiviä ovat
20.12.2014, syyslukukauden päätöspäivä ja 30.5.2015., kevätlukukauden päätöspäivä.
Koulu alkaa joululoman jälkeen keskiviikkona 07.01.2015
lukujärjestyksen mukaisesti.

Sanginsuun kouun lukuvuosisuunnitelma 2014-2015
Elokuu
7.8. Koulu alkaa
Koulun yhteiset pelisäännöt
9.8. Koulurauhan julistus
13.8. Marjaretki
20.8. poistumisharjoitus
28.8. vanhempainilta
Syyskuu
vko 36 uintiviikko
2.9. Koulukuvaus
5.9. Kinkerit
vko 38, 15.9. Retkipäivä Sanginjoen leirikeskuksessa klo 1218.
vko 39 Yleisurheilupäivä Raatissa ja retki kirjasto/museo 5-6
lk,
1-4 lk Timosenkosken luontokoulussa
vko 39 Kirjaston kirjavinkkaukset
26.9. Akseli Klonk lastenteatteri vierailee koulullamme
Luontoliikunta ja luontotaide
Lokakuu
Kuukauden teemana "Hyvät tavat tavaksi"
Vko 43 syysloma
Luontoliikunta ja luontotaide
Marraskuu
20.11. Lapsen oikeuksien päivä/työpajat
Vko 46 Kierrätysviikko ja vaihtajaiset
Vko 47 Lasten ja nuorten elokuvafestivaalit
vko 48 oppilaiden itsearviointiviikko
Joulukuu
49-50 arviointkeskustelut
2.12. Joulupaja
17.12. Joulujuhla klo 17.30
19.12. Joululaulutilaisuus
20.12. Joulukirkko ja todistukset

KIRJASTOAUTO
Kirjastoauto on koululla tiistaisin klo 11.20–11.45.
KÄNNYKÖIDEN KÄYTTÖ
Kännykän tuomista kouluun tulee harkita tarkoin. Se ei saa häiritä koulutyöskentelyä, olemme sopineet että puhelin on koulupäivän ajan äänettömällä ja se pidetään omassa repussa.
Koulu ei vastaa kadonneista tai rikkoutuneista kännyköistä.
KOULUN YHTEISTYÖ SEURAKUNNAN KANSSA
Koulumme tekee yhteistyötä mm. Oulujoen seurakunnan
kanssa. Mikäli vanhemmat katsovat, että jokin seurakunnan
tai muun kristillisen yhdistyksen järjestämä tilaisuus ei ole
perheen ja lapsen vakaumuksen mukainen (ET- oppilaat ja
eri uskontokuntiin kuuluvat oppilaat), oppilaalle järjestetään
muuta toimintaa kyseisen tilaisuuden ajaksi.
Seurakunta järjestää viikoittaisen päivänavauksen perjantaisin klo 10.00.

POISSAOLOT
Oppilaan poissaolosta on ilmoitettava mahdollisimman pian
omalle opettajalle . Toivomme ilmoitusta ensisijaisesti tekstiviestillä opettajan numeroon. Poissaolon voi ilmoittaa myös Wilmaan,
puhelimella, tai sähköpostilla.
Oppilas huolehtii itse, että poissaolon aikana tehdyt koulu - ja
kotitehtävät tulevat tehdyksi.
Opettajan sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@eduouka.fi
Ap-kerhoon osallistuvien lasten vanhempien on hyvä ilmoittaa
ohjaajille etukäteen lapsen kerhossaoloajat.
LOMA-ANOMUKSET
Luokanopettaja vapauttaa oppilaan koulunkäynnistä enintään viikoksi ja rehtori viikkoa pidemmäksi ajaksi. Tarvittaessa lomaanomuksia saa koulun kansliasta tai koulun www-sivuilta.
Kotitehtävistä tulee sopia opettajan kanssa ennen lomaa.
KOTITEHTÄVÄT JA OPPIKIRJAT
Koulussa annetaan kotitehtäviä. Tehtävien tunnollinen ja huolellinen tekeminen on oppilaan velvollisuus ja hyödyksi hänelle itselleen.
Toivomme, että huoltajat valvovat kotitehtävien tekemistä ja läksyjen lukemista. Osa koulukirjoista kerätään keväällä pois ja annetaan syksyllä uudelleen käyttöön. On tärkeää, että kierrätettävät oppikirjat päällystetään esim. kontaktimuovilla ja kirjoja käsitellään hyvin.
TUKIOPETUS
Tukiopetusta annetaan tarpeen mukaan.

Tammikuu 2015
Koulu alkaa kaikilla Ti 7.1.2015
Ensiapukoulutukset
vko 3 Lukuviikko
vko 4 Koko koulun luistelupäivä
Helmikuu
vko 6 Sanomalehtiviikko
vko 6-7 ystävyysviikot
Vko 7 112-päivä
27.2. Talent-tapahtuma
Lumikenkäilyä
Seiskalle-ilta
Maaliskuu
Talviloma vko 10
12.3. Koko koulun hiihtopäivä
vko 13 Comenius-vieraat
Huhtikuu
Poistumisharjoitus
8.4. Tutti Juttu– konsertti
30.4. Vappujuhlat
Toukokuu
1.5. Vapun päivä vapaa koulusta
22.5. Ympäristön siivoustalkoot
14.5. Helatorstai-vapaapäivä
15.5. UNICEF-kävely ja pihaleikkipäivä
Koko koulun kevätretki
27.5. Kevätjuhla klo 17.30
29.5. Kevätkirkko
31.5. Päätöstilaisuus ja todistukset klo 8.15

OPPILASHUOLTORYHMÄ

KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ
Koulumme toiminta perustuu yhteisöllisyyteen sekä
kodin ja koulun väliseen tiiviiseen yhteistyöhön. Vanhempien kiinnostus ja tuki koulutyötä kohtaan auttavat
lasta onnistumaan koulutyössä. Toivomme avointa yhteistyötä kodin ja koulun välillä. Mikäli jokin asia koulun toiminnassa huolettaa tai askarruttaa, otathan suoraan yhteyttä opettajaan.
Koulussamme järjestetään monia tapahtumia kodin ja
koulun yhteistyön tukemiseksi: koko koulun ja luokka
muotoisia vanhempainiltoja, perheiden yhteisiä
tapahtumia ja juhlia. Vanhempaintoimikunnan jäsenet
muodostavat vanhempien edustajiston koulun toiminnan kehittämisessä ja lukuvuoden suunnittelussa.

Oppilashuolto on lakisääteisesti osa koulun opetus- ja kasvatustoimintaa, joka kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville
sekä oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisille. Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä tukea. Oppilashuollon tehtävänä on osaltaan huolehtia oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista ja tukea oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä. Oppilashuollolla varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus sekä edistetään välittämisen ja myönteisen vuorovaikutuksen kulttuuria kouluyhteisössä.
Oppilashuollon avulla pyritään ehkäisemään ja tunnistamaan oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia sekä muita ongelmia riittävän
ajoissa ja puuttumaan niihin. Oppilaan oppiminen ja hyvinvointi
ovat yhteydessä toisiinsa.
Hyvinvoinnin vahvistamisessa on tärkeää kiinnittyminen koulun ja
luokan yhteisöön, turvallisuuden ja luottamuksen kokemus koulussa ja myönteinen palaute.
Koulun oppilashuoltoryhmään kuuluvat koulun opettajat, erityisopettaja, terveydenhoitaja, koulupsykologi ja –kuraattori.
Oppilashuoltoryhmä kokoontuu tarvittaessa.

HAMMASHOITO
Hintan hammashoitolassa, Valjastie 17, 90660 Oulu.
Hammaslääkäri Kirsi Autio.
Suun terveydenhuollon keskitetty ajanvaraus puh: 558 46430.
PUHEHÄIRIÖT
Koulun erityisopettaja ei huolehdi puhehäiriöistä.
Vanhemmat voivat itse varata tarvittaessa ajan Oulun kaupungin
puheterapiasta.
OULUN KAUPUNGIN PUHETERAPIA
Kajaanintie 48 B (4b kerros)
Ajanvaraus tiistaisin ja torstaisin klo 12-13.
Puh: 08- 558 46628 (Hönttämäen ja Myllyojan alue)
KOULUPSYKOLOGI JA –KURAATTORI
Koulupsykologi ja –kuraattori ovat oppilashuollon työntekijöitä,
joiden tehtävänä on tukea oppilaan koulunkäyntiä, psyykkistä ja
sosiaalista kasvua ja toimintakykyä sekä edistää koko kouluyhteisön hyvinvointia. Koulupsykologi ja –kuraattori toimivat yhteistyössä oppilaiden, vanhempien ja koko koulun henkilökunnan
kanssa.
Koulupsykologi Nina Sassali toimii Laanila-Hintta-MyllyojaOulujoki-Sanginsuu -alueella. Hän osallistuu tarpeen ja resurssien mukaan oppilashuoltoryhmien toimintaan ja tekee asiakastyötä kouluilla.
Koulupsykologi Nina Sassali 044- 703 9656
Koulukuraattori Miina Konttinen 044-703 9661

ARVIOINTIKESKUSTELUT JA OPPILASARVIOINTI
Opettaja antaa koulutyöskentelyä koskevaa palautetta
oppilaalle itselleen ja hänen vanhemmilleen esim. henkilökohtaisissa keskustelutuokioissa ja arviointikeskusteluissa. Vanhemmilla on mahdollisuus osallistua keskusteluihin kaksi kertaa vuodessa. Jokaisen oppilaan
vanhemmat kutsutaan arviointikeskusteluun syyslukukaudella. Oppilas osallistuu tähän keskusteluun, ellei
toisin sovita.
Tänäkin lukuvuonna arviointikeskusteluilla korvataan välitodistus. Väliarviointikeskustelu perustuu oppilaiden itsearviointiin ja opettajan tekemään väliarviointiin. Oppilaat saavat lukuvuositodistuksen kevätlukukauden päätteeksi. Oppilasarvioinnissa käytetään
sanallista tai numeroarviointia tai niiden välimuotoa.
Perusopetuksen aikainen arviointi korostaa oppilaiden
taitoa asettaa tavoitteita, ottaa vastuuta oppimisesta ja
arvioida omaa oppimista. Näitä taitoja harjoitellaan kaikilla luokka-asteilla eri oppiaineiden yhteydessä. Kirjallinen itsearviointi toteutetaan vähintään kaksi kertaa
lukuvuodessa.

TERVEYDENHOITO

TERVEYDENHOITAJA

Kouluterveydenhuollon tavoitteet ja tehtävät

- kirjoittaa 1-3 pv:n hoitolomatodistukset alle 10v. lasten vanhemmille lasten äkillisesti sairastuessa
- huolehtii ensiaputoimista: ohjauksesta, ensiavun antamisesta,
ohjeistuksesta ja välineistä
- on oppilashuoltoryhmän jäsen.

Oppilaan hyvinvoinnin ja terveyden seuraaminen, arviointi ja edistäminen
- terveydenhoitajan ja lääkärin tekemät laaja-alaiset terveystarkastukset 1.- ja 5. luokkalaisille
- terveydenhoitajan ja oppilaan terveystapaamiset laaja-alaisten
terveystarkastusten välivuosina
- seulontatutkimuksia ja –tarkastuksia tehdään tiettyjen tautien tai
ongelmien löytämiseksi vuosittain tai sovitun ohjelman mukaisesti
- kohdennetut terveystarkastukset tarvittaessa riskiryhmiin kuuluville
- vuosittain pienimuotoinen terveystarkastus
Osallistuminen oppimisen, tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmien tunnistamiseen ja selvittämiseen yhteistyössä oppilashuoltohenkilöstön ja opetushenkilöstön kanssa.
Koulun työolojen ja koulutyön terveellisyyden ja turvallisuuden
valvonta ja edistäminen.
Osallistuminen koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja terveyden
edistämiseen.
Terveydenhoitaja Aila Lausmaa p. 044-703 4623 on tavattavissa koululla joka kuukauden 3. keskiviikko klo 8-15.30.
Koulunterveydenhoitaja Aila Lausmaa on koululla syyslukukaudella 2014 seuraavina päivinä:
ke 17.10.
ke 15.10.
ke 12.11.
ke 10.12.
Kevätlukukauden päivämäärät ilmoitetaan koulun www-sivuilla:
www. ouka.fi/myllyoja-koulu/sanginsuun-koulu1

Neuvonta ja ajanvaraus toimivat joka päivä (ma-pe) klo 12-13
numerossa 044- 703 4623.
Sairausasioissa lääkäripalvelut oppilaan omalla terveysasemalla oman lääkärin vastaanotolla ma-pe klo 8-15
(vanhemmat varaavat ajan). Iltaisin, öisin ja viikonloppuisin
lääkäripalvelut OYS:n yhteispäivystyksessä.

LÄÄKÄRI
Lääkäri tekee lukuvuoden aikana terveystarkastukset 1. ja 5.
luokkalaisille, ajanvaraukset terveydenhoitajan kautta.

