Myllyojan koulun
lukuvuositiedote
2015–2016

Säilytä tämä tiedote koko lukuvuoden.

”Touhua uudistetussa koulussa”
Hilla Väyrynen, 6B

Lukijalle
Tämä on Myllyojan ja Sanginsuun lukuvuositiedote, joka jaetaan oppilaiden koteihin ja se on luettavissa myös koulumme kotisivulla. 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.
Myllyojalla Vanhempaintoimikunta ja Sanginsuussa Koti-koulu -toimikunta toimivat tärkeinä linkkeinä kodin ja koulun välillä koulun toimintaa kehitettäessä, oppilaiden kouluviihtyisyyttä lisättäessä
sekä yhteistyössä alueen muuhun toimintaan.
Myllyojan ja Sanginsuun kouluväki

Myllyojan ja Sanginsuun koulujen vanhemmille, huoltajille sekä työyhteisön jäsenille
Tänä lukuvuonna Myllyojan pääkoululla nautitaan erityisesti koulun uudistetusta oppimisympäristöstä, jolle osaamme antaa arvon evakkovuosien poikkeusolosuhteiden jälkeen. Muutosprosessissa olemme pystyneet uudistamaan myös Sanginsuun koulun kalustusta ja välineistöä sekä tiivistämään koulujen yhteistyötä. Mm. hyvät liikuntamahdollisuudet ja ympäröivä luonto ovat arvoja,
joita kannattaa vaalia ja hyödyntää koulun arjessa myös koulujen kesken.
Koulumme työtä kehitetään jälleen aktiivisesti osallistumalla erilaisiin hankkeisiin ja yhteistoimintaan muiden koulujen ja toimijoiden kanssa niin omalla alueellamme kuin kaupungin ja valtakunnan
tasolla kansainvälistä yhteistyötä unohtamatta. Viime lukuvuonna opetusministeriön käynnistämä
”Tulevaisuuden peruskoulu uuteen nousuun”-hanke jatkuu opetushallituksen tukemana ”Majakka”kouluhankkeena. Hanke tukee opetussuunnitelmatyötä ja edistää mm. monilukutaidon, tietotekniikkataitojen ja tunnetaitojen oppimista sekä kouluyhteisön hyvinvointia. Alueellinen Reimariyhteistyö on samassa linjassa, sillä se tähtää lapsiperheiden hyvinvoinnin lisääntymiseen mm. alueen kerhotoimintaa lisäämällä ja kehittämällä yhtenäistä mallia oppilaiden terveeseen kasvuun
varhaislapsuudesta aina täysi-ikäisyyteen.
Turvallinen kouluympäristö on saanut aivan uuden merkityksen. Kaikki olemme hiukan ymmällämme nopeasti kasvaneesta pakolaismäärästä aivan koulujemme lähiympäristössä. Aikuisina
meidän kaikkien vastuulla on huolehtia siitä, että emme siirrä omaa epävarmuuttamme lapsille.
Yhteinen auttaminen ja asiallinen faktatieto auttavat myös lasta ymmärtämään tilannetta. Turvallisuusohjeiden tarkistaminen ja lasten asiallinen opastus ja neuvominen ovat pelon ilmapiirin luomisen sijaan paikallaan.
Tuttuja asioita koulumme arjessa ovat edelleen mm. UNICEF-koulutoiminta, Kestävän kehityksen
edistäminen, Lions Quest- ja KiVa-koulu, joilla vahvistetaan kouluviihtyvyyttä ja tartutaan ennaltaehkäisevästi myös kiusaamisilmiöön.
Kasvatuskumppanuus on saumatonta yhteistyötä lasten parissa toimivien aikuisten kesken - siihen
me luotamme yhdessä oppilaidemme vanhempien kanssa.
Marja Kallio
rehtori
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KOULUN HENKILÖSTÖ JA YHTEYSTIEDOT
Myllyojan koulu, Karvarinaukio 15, 90650 OULU
Puhelintiedot:
Rehtori Marja Kallio

044-7039403

Vararehtori

050-3166735

Opettajat ja ohjaajat

044-7039405

Valmistava opetus

044-7039406

Oppilashuolto, erityisopetus

050-3166877

Kanslia

050-3166734

Terveydenhoitaja

044-7034623

Luokanopettajat:
1.A
1.B
2.A
2.-3.B
3.A
3.C
4.A
4.B
5.A
5.B
5.C
6.A
6.B
Valmistava
opetus

EN
ERO
ERO
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Kirsi Kangas-Sorri
Sanna Schroderus-Puurunen
Anni Heikkinen
Satu Jehkonen
Kimmo Ohtonen
Liisa Rotonen (MU-luokka)
Mikko Äijälä
Maria Junttila
Hanna Koskela
Jyri Harju
Riitta Koukkari (MU-luokka)
Pirjo Koivuranta
Riitta Sipilä
Suvi Lopes
Päivi
Hannele
Packalen
Heino
Anna
Päivi Laitinen
Packalen
Liisa
AnnaVuollo
Laitinen
(to-pe)

050 4357129
050 3638427
050 4356392
044 7039536
050 4105614
050 4356398
050 4358251
050 3636771
050 3632809
050 3638301
050 4071384
050 4621004
050 3166735
044 7039406
050050
3633617
3632970
050050
3632970
3166877
050 3826285

Muu henkilökunta:
Koulusihteeri

Heidi Kaarre
(Myllyoja/Sanginsuu)
KoulunkäynninJohanna Backman (Sanginsuu)
ohjaajat
Heli Lahtela
Pirjo Marttinen
Sari Vitikka
Päivi Väisänen
Oulun Serviisi:
Ritva Häyrynen
Ruokailu ja siivous Sirpa Palo-oja
Leena Perhomaa
Kaisu Väisänen
TEKLI:
Timo Karjalainen
Kiinteistönhoito
Sanginsuun koulu, Sanginsuuntie 56, 90660 OULU
Puhelintiedot:
Apulaisjohtaja

044-7039580

Opettajat ja ohjaajat

08-5571319, 050 3166736

1.-2.lk
3.-4. lk
5.-6. lk
ERO
EN
Oulun Serviisi:
Ruokailu ja siivous

Anna Maaria Jokitalo
Jaakko Lukkari
Raija Veijola
Liisa Vuollo (ma)
Maria Junttila
Pirjo Kinnunen

050 3631565
050 4356675
044 7039580
050 3826285
050 3636771

Sähköpostiosoitteet:
opettajat: etunimi.sukunimi@eduouka.fi
rehtori ja koulusihteeri: etunimi.sukunimi@ouka.fi
Koulumme kotisivut:
http://www.ouka.fi/oulu/myllyojan-koulu
Sanginsuun kotisivut:
http://www.ouka.fi/oulu/myllyojan-koulu
Koulumme englanninkieliset kotisivut / English websites of Myllyoja School:
http://www.ouka.fi/oulu/myllyojan-koulu/english pages
Oulun opetustoimen aloitussivu:
http://www.ouka.fi/oulu/koulutus-ja-opiskelu
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MYLLYOJAN KOULUN VANHEMPAINTOIMIKUNTA , lv. 2015–2016
LK
1A
1B
2A
2-3B
3A
3C
4A
4B
5A
5B
5C
6A
6B
Op. jäsen
Op. jäsen
Op. jäsen
Muu hlökunta
Tehtävät
Puh.johtaja
Varapuh.joht.
Esittelijä
Sihteeri
Rahastonhoitaja
Tiedottaja

jäsen ja varajäsen
Riikka Liedes-Tuovila
Annukka Tuomikoski
Riikka Lumme
Laura Lebeitsuk
Kaija Kesti

sähköpostiosoite
kawa76@luukku.com
annukka.tuomikoski@gmail.com
riikka.lumme@gmail.com
laura.lebeitsuk@coronaria.fi
kaijakesti@suomi24.fi

Marian Sarala
Tuija Heikkilä
Saara Saarela

marian.sarala@posti.talonetti.fi
tuija.plicata@gmail.com
saarela.saara11@gmail.com

Satu Haapanen
Heli Honkalampi
Marjo-Riitta Ketola

satu.haapanen@ouka.fi
heli@koriatkravit.fi
ritaketola@gmail.com

Niina Turkki-Juutinen
Kirsi Kaakinen
Erja Vengasaho

turkkijuutinen@gmail.com
kirsi.kaakinen@wippies.com
erja.vengasaho@gmail.com

Sanna-Maria Ronkainen
Pauliina Lapola
Katja Orbinski
Eija Laasonen-Tervaoja
Nina Patrikka
Sanna Dekimeche
Petri Luoto
Tiina Timonen
Pirjo Koivuranta
Päivi Packalen
Mikko Äijälä
Pirjo Marttinen

sannamaria.kiviniemi@gmail.com
pauliina.lapola@luovi.fi
orbinski.katja@gmail.com
eija.laasonen-tervaoja@eduouka.fi
nina.patrikka@gmail.com
sanna.siltala@gmail.com
petriluoto1@hotmail.com
tiina.timonen@exfo.com
pirjo.koivuranta@eduouka.fi
paivi.packalen@eduouka.fi
mikko.aijala@eduouka.fi
pirjo.karppinen@eduouka.fi

Petri Luoto
Kaija Kesti
Marja Kallio
rehtori
Riitta Sipilä
vararehtori
Tiina Timonen

petriluoto1@hotmail.com
kaijakesti@suomi24.fi
marja.kallio@ouka.fi

Erja Vengasaho

erja.vengasaho@gmail.com

Varainhankinta Jarmo Juutinen
vast.

riitta.sipila@eduouka.fi
tiina.timonen@exfo.com

jarmo@lasipalvelu.fi

Vanhempaintoimikunnan toiminta-ajatus:
Vanhempaintoimikunta on linkki kodin ja koulun sekä lähiympäristön välillä. Siihen kuuluvat vanhempien valitsemat edustajat jokaisesta luokasta sekä opettajia ja muuta henkilökuntaa. Rehtori toimii kokouksissa esittelijänä ja vararehtori sihteerinä. Vanhempaintoimikunta julkaisee oman toimintakertomuksensa syyslukukauden alussa koulun kotisivuilla.
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SANGINSUUN KOULUN KOTI-KOULUTOIMIKUNTA , lv. 2015–2016
Puheenjohtaja
Rahastonhoitaja
Sihteeri ja esittelijä
Muut jäsenet

Heidi Mankinen
Kirsi Turkka
Raija Veijola
Satu Rissanen
Kati Matinlauri
Piia Karjalainen,
Sanna Takala
Anne Kinnunen
Anne Kärkkäinen
Sanna Davidsainen

heidimankinen@hotmail.com
kirsi.turkka@gmail.com
raija.veijola@eduouka.fi
satriss2@yahoo.com
kati.matinlauri@dnainternet.net
piia.karjalainen@live.com
sjtakala@gmail.com
anne.1kinnunen@gmail.com
annekarkkainen@luukku.com
sanna.davidsainen@iki.fi

OPPILASTOIMIKUNTA
VIHREÄ LIPPU –HANKKEEN YMPÄRISTÖRAATI
lk
1A
1B
2A
2-3B
3A
3C
4A
4B
5A
5B
5C
6A
6B
VALO

Oppilastoimikunnan jäsen
Olga
Anni
Miro
Saija
Emilia
Heta
Malviina
Alina
Ronja
Emmi
Julia
Josefiina
Ella-Irina
Piatã

Ympäristöraadin jäsen
Otto
Pieta
Iida
Nea
Jesse
Aino
Eeli
Tia
Saara
Netta
Adalmiina
Sanni
Ella E

Oppilastoimikunnan ohjaava opettaja on Riitta Sipilä ja Ympäristöraatia ohjaa opettaja Liisa Rotonen. Koulussamme toimii aktiivisesti oppilastoimikunta, jonka tavoitteena on oppilaiden kouluviihtyvyyden ja osallisuuden lisääminen. Oppilaat ovat valinneet luokastaan
oman edustajansa oppilastoimikuntaan, joka kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa.
Lukuvuoden 2015-2016 teemaksi valittiin Ollaan kavereita kaikille: muistetaan hyvät käytöstavat ja ketään ei jätetä yksin. Osa oppilaista ovat ns. SOS-tukioppilaita jotka auttavat
muita oppilaita välituntitilanteissa ja leikeissä.
Ympäristöraadin jäsenet ideoivat ja kehittelevät koulumme kestävän kehityksen ohjelmaa.
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KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Kasvatamme oppilaitamme kansainvälisyyteen ja suvaitsevaisuuteen erilaisten projektien
ja kulttuuristen kohtaamisten kautta. Lukuvuoden aikana koulullamme vierailee kansainvälisiä vieraita ja harjoittelijoita. Käymme kirjeenvaihtoa ulkomaisten ystävyyskoulujen kanssa. Mahdollisuuksien mukaan osallistumme kansainvälisiin hankkeisiin.
Tänä vuonna olemme mukana OPH:n rahoittamassa hankkeessa, jonka tavoitteena on
kielirikasteisen (englanti) opetuksen kehittäminen. Kohderyhmänä ovat erityisesti 2. luokat.
Hanke on linjassa uuden opetussuunnitelman mukaisen kehittämistyön kanssa.
Jo neljätoista vuotta olemme toimineet UNICEF- kouluna. Jatkamme myös UNICEF VIPkouluna. Arvonimi tarkoittaa sitä, että pidämme opetuksessa ja muussa koulun toiminnassa esillä Lapsen oikeuksia ja keräämme varoja maailman lasten auttamiseen.

VALMISTAVA OPETUS
Koulussamme toimii maahanmuuttaneiden oppilaiden valmistava opetus. Sen tavoitteena
on, että maahanmuuttajataustaiset lapset oppivat suomen kieltä ja kulttuuria voidakseen
helpommin integroitua suomenkieliseen yleisopetuksen luokkaan ja suomalaiseen yhteiskuntaan. Opetus valmistavassa luokassa tapahtuu suomen kielellä.
Integrointi omaan kotiluokkaan aloitetaan vähitellen, aluksi taito- ja taideaineiden tunneilla.
Kun opiskelutaidot ja suomen kielen sanavarasto ovat riittävät, siirtyy oppilas yleisopetuksen luokkaan pysyvästi.
Valmistavan opetuksen jälkeen oppilaalle annetaan suomi toisena kielenä -opetusta ja
tarvittaessa tukiopetusta. Myös oman uskonnon ja äidinkielen opetusta annetaan, jos ehdot opetusryhmien perustamiselle täyttyvät.

KOULUKIRJASTO
Myllyojan koulukirjasto palvelee oppilaiden tiedonhaun ja lukemisen keskuksena. Kannustamme lapsia myös kirjallisuusdiplomin suorittamiseen. Ekaluokkalaiset saavat oman koulukirjastokortin, mutta isommille lainausoikeus ladataan kaupunginkirjaston kortin rinnakkaiseksi toiminnoksi. Koulukirjasto kasvattaa lapsia yleisen kirjaston käyttäjiksi.
Myllyojan koulu ja Myllyojan kirjasto tekevät monipuolista yhteistyötä. Molemmat ovat olleet mukana Lukuinto –ohjelmassa, jonka materiaaleja ja työtapoja käytetään edelleen
koulussamme. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa oppilaiden kiinnostusta ja kykyä lukemiseen ja kirjoittamiseen sekä kehittää oppilaiden monilukutaitoja. Lisätietoja ohjelmasta
www.lukuinto.fi.

KIUSAAMISEN VASTAINEN TOIMINTA KOULUSSAMME
6. luokan oppilaat ovat tänä syksynä kiteyttäneet lukuvuoden kolme periaatetta:
1. Koulussamme on nollatoleranssi kiusaamisen suhteen.
2. Uskallamme sanoa STOP kiusaajille.
3. Osaamme pyytää anteeksi ja antaa anteeksi.
Käytämme opetuksessa Kiusaamisen Vastaista KiVa-materiaalia, joka on suunnattu erityisesti 1. ja 4. luokille. KiVa Koulu on koulukiusaamista vähentävä ja ennalta ehkäisevä tutkimustietoon perustuva toimenpideohjelma. Ohjelma on kehitetty Turun yliopistossa ope7

tusministeriön rahoituksella. Tutkimustulosten mukaan Kiva Koulu –ohjelma vähentää kiusaamista samalla kuin se lisää kouluviihtyvyyttä ja motivaatiota.
Kiusaamista pyritään ehkäisemään ennalta myös Lions Quest –ohjelman mukaisilla oppitunneilla sekä Mielenterveysseuran ”Hyvää mieltä yhdessä” –materiaalien ja toiminnallisten tehtävien kautta. Näillä menetelmillä pyritään vahvistamaan luokan hyvää ilmapiiriä
sekä tunnistamaan kiusaaminen ja siihen liittyviä ilmiöitä.
Joka vuosi koulussamme valitaan sovittelijaoppilas, joka on toiminnallaan edistänyt sopua
ja rauhaa koulussamme. Hänet palkitaan Martti Ahtisaaren –päivänä marraskuussa lasisella ”Rauhankyyhky”-kiertopalkinnolla.
Myllyojan koulun toimintamalliin kiusaamisen havaitsemisen jälkeen voitte tutustua koulumme opetussuunnitelmasta s.20. (http://www.ouka.fi/oulu/myllyojan-koulu)
”Kaikki eivät ole vastuussa kiusaamisesta,
mutta kaikki ovat vastuussa sen lopettamisesta.”

KOULUN OVET
AVATAAN

MA–PE

KLO 7.30

SULJETAAN

MA, TI, TO KLO 15.00
KE, PE

KLO 14.15

VÄLITUNNIT
Myllyoja
Aamupäivä
9.45 - 10.15
11.00 - 11.15
11.15 -11.30

Iltapäivä
12.15 -12.30
12.00 -12.30
14.00 -14.15

Koulun pihalla on välituntivalvoja koulun virallisten välituntien aikana.
Poiketessaan virallisista välituntiajoista opettaja valvoo ryhmänsä välitunnin.
Välitunnit olemme ulkona, ellei sää sitä estä. Pakkasraja on -20 ºC.
Koulumme on liittynyt oppilaiden aloitteesta Liikkuvien koulujen joukkoon. Oppilaita pyritään aktivoimaan liikkumiseen välituntien aikana. Kello kymmenen välitunnilla oppilailla on
mahdollisuus hyödyntää ulkoliikuntavälineitä välituntipeleissä. 3-6. luokkien oppilailla on
myös mahdollisuus osallistua ohjattuun ja valvottuun liikuntasalivälituntiin kerran viikossa,
jolloin salin uusi bolderointiseinä (kiipeilyseinä) saadaan myös hyötykäyttöön.
Sisävälitunnit
ma 9.45 - 10.15
ti 9.45 - 10.15
ke 9.45 - 10.15
to 9.45 - 10.15

3. luokat
6. luokat
4. luokat
5. luokat

Kouluruokailu on klo 10.35-12.30 välisenä aikana.
8

Sanginsuu
1. jakso 12.8. - 18.10.2015
2. jakso 19.10. - 19.12.2015
3. jakso 7.1. - 6.3.2016
4. jakso 7.3. - 4.6.2016
Oppitunnit ja välitunnit
Oppitunti
1. tunti 8.15 - 9.15
2. tunti 9.30 - 10.30
3. tunti 11.15 - 12.15
4. tunti 13.30 - 14.30

Välitunti
9.15 - 9.30
10.45 - 11.15
12.15 - 12.30

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

LUKUVUODEN 2015–2016 TYÖAJAT
Syyslukukausi

12.08.2015–19.12.2015

Kevätlukukausi

07.01.2016–04.06.2016

Syysloma

19.10.2015–23.10.2015 (vk 43)

Joululoma

20.12.2015–06.01.2016

Talviloma

07.03.2016–11.03.2016 (vk 10)

Pääsiäisloma

25.03.2016–28.03.2016

Helatorstai

05.05.2016 (pyhäpäivä on vapaa)

ylimääräinen vapaapäivä 06.05.2016

Lukuvuonna 2015-2016 lauantaikoulupäiviä ovat 12.9.2015 (UNICEF-kävely) ja
19.12.2015 (syyslukukauden päätöspäivä). Korvaavat vapaapäivät ovat 21.-22.12.2015.

Koulu alkaa joululoman jälkeen torstaina 07.01.2016 lukujärjestyksen mukaisesti.
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OPPILASHUOLTO:
Kouluterveydenhoito
Kouluterveydenhoitaja Aila Lausmaa
044-7034623
 Myllyojan (Oulunsuun) koululla tiistaisin ja torstaisin klo 8.00–16.00
 päivystystunti klo 12–13 (jolloin varmimmin tavattavissa)
Äkilliset sairaustapaukset:
 yhteys omalle terveysasemalle
Sairaan lapsen hoitotodistus:
 yhteys terveydenhoitajaan lapsen ensimmäisenä sairauspäivänä terveydenhoitajan päivystystunnilla
Koululääkäri Anna-Reetta Arvola tekee oppilaiden terveystarkastuksia joka kuukauden 1. ja 3. tiistaina Myllyojan terveysasemalla.

Hammashoito
Kontinkankaan hammashoitola, Aapistie 3.
Keskitetty ajanvaraus ma-to klo 7.45- 16.00, pe klo 7.45- 15.00

(08) 558 46430

Hammastarkastuksia ei tehdä vuosittain vaan jokaiselle oppilaalle yksilöllisesti määritellyn suunnitelman mukaisesti. Mikäli oppilaalle ei ole tehty suunnitelmaa, kutsutaan
hänet tarkastukseen kouluvuoden aikana. Kaikki 1. ja 5. luokkalaiset kutsutaan
hammaslääkärin tarkastukseen lukuvuoden aikana. Myös huoltajat voivat varata ajan
hammashoitolasta. Kiireelliset ajanvaraukset heti aamusta.

Muu oppilashuolto
Sosiaali- ja terveystoimen palveluja:
Sosiaalipäivystys (klo 8-16)

044 7036235

Lasten ja nuorten psykiatrinen työryhmä

044 7035919

Oulun kaupungin perheneuvonta

(08) 558 44356

Oppilashuolto
Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä
lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. Tavoitteena on, että kaikki lapset tuntevat kuuluvansa
turvalliseen kouluyhteisöön, jossa on viihtyisä oppimisympäristö. Koulussa työskentelevien
aikuisten vastuulla on huolehtia lasten oppimisesta ja hyvinvoinnista yhteistyössä kotien
kanssa. Oppilashuoltotyöllä pyritään ennalta ehkäisemään oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien muiden ongelmien syntyminen.
Oppilashuoltoryhmä:
Oppilashuoltotyöryhmän roolina on koordinoida, kehittää ja arvioida yhteisöllistä oppilashuoltotyötä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Oppilashuoltotyöryhmä valmistelee syksyn
2015 aikana yhteistyössä opetushenkilöstön, huoltajien, oppilaiden ja muiden sidosryhmien kanssa koulun oppilashuoltosuunnitelman, jonka voi lukea Wilmasta kohdasta ”vuosisuunnittelu”.
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Koulumme oppilashuoltoryhmä kokoontuu joka kuukauden 1. tiistaina. Oppilashuoltotyöryhmään kuuluvat koulun edustajien (rehtori, erityisopettaja, luokanopettaja) lisäksi koulupsykologi ja/tai -kuraattori (asiasta riippuen) ja edustaja kouluterveydenhuollosta (kouluterveydenhoitaja, tarvittaessa myös lääkäri). Ryhmään voi kutsuttaessa osallistua myös
koulun muita henkilökunnan jäseniä tai yhteistyötahojen edustajia.
Yksittäistä oppilasta koskevat asiat käsitellään aina oppilaan huoltajien kanssa luottamuksellisesti ja yhteistyössä. Tarvittaessa oppilaan tueksi voidaan koota monialainen asiantuntijatyöryhmä, jonka kokoonpanosta sovitaan huoltajan ja oppilaan kanssa. Ryhmä sopii
yhteisistä tavoitteista ja työskentelystä tapauskohtaisesti.
Monialaisen asiantuntijatyöryhmän tapaamisista laaditaan oppilashuoltokertomus, johon
kirjataan yhdessä sovitut asiat. Oppilashuoltokertomukset tallennetaan oppilashuoltorekisteriin, jonka vastuuhenkilönä toimii rehtori. Rekisteriin tallennetut tiedot ovat salassa pidettäviä ja huoltajalla on oikeus saada tieto ja kopiot merkinnöistä.
Huoltajat ja oppilaat voivat varata ajan koulumme oppilashuollon työntekijöille myös ilman,
että asiaa käsitellään monialaisessa asiantuntityöryhmässä.
Koulupsykologi ja -kuraattori:
Koulupsykologi ja -kuraattori ovat oppilashuoltoyksikön 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.
Alueemme koulupsykologi on Nina Sassali (044 7039656) ja koulukuraattori Miina Konttinen (044 7039661).
Pienluokat:
Pienluokka on tarkoitettu tehostetuksi tueksi perusopetuksen oppilaille, jotka tarvitsevat
yksilöllisempää opetusta ja pienempää luokan ryhmäkokoa. Suosituksen pienluokkaan
siirtymisestä ja sieltä palaamisesta tekee oppilashuoltoryhmä. Oppilas siirtyy pienluokkakoulun oppilaaksi, kunnes palaa kotikouluunsa. Alueellamme toimii pienluokat Hintan (1.2.lk:t ja 3.-6.lk:t), Saarelan (1.-2.lk:t) ja Oulujoen (3.-6.lk:t) sekä Laanilan kouluissa (7.9.lk:t).

Koulumme kriisivalmius
Koulumme oppilaat ja henkilökuntaan kuuluvat aikuiset voivat joutua onnettomuuteen tai
uhkaavaan tilanteeseen joko koulussa tai sen ulkopuolella. Kuolema, sairaus tai onnettomuus voi kohdata oppilaittemme perheenjäseniä tai muita läheisiä ihmisiä. Koulullamme
on kriisisuunnitelma, joka sisältää toimintamalleja erilaisia kriisitilanteita varten. Henkilökuntaa perehdytetään koulun kriisityöhön, jonka tarkoituksena on tukea kriisissä olevan
henkilön omaa selviytymistä ja nopeuttaa sitä. Toiminta tapahtuu yhteistyössä vanhempien
kanssa. Kriisivalmiussuunnitelma löytyy internetistä koulumme kotisivuilta.
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SANGINSUUN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2015-2016
Elokuu "Yhteiset pelisäännöt"
7.8. Koulu alkaa
19.8. Koulurauhan julistus
20.8. Marjaretki
24.8. poistumisharjoitus klo 12.15

Syyskuu "Opiskelemme luonnossa"
1.9. 5.-6. luokan retki Kierikkikeskukseen
1.9. Vanhempainilta
2.9. Koulukuvaus
3.9. Kalastuspäivä
4.9. Kinkerit klo 10
12.9. Lauantaikoulupäivä, vaelluspävä Pilpasuolla
vko 37 Sanomalehtiviikko
vko 38 luontoviikko
16.9. Toimintapäivä Oulunsalon Koppanan leirikeskukseen

Lokakuu " Hyvät tavat tavaksi"
Vko 41 retki kaupunkiin
Vko 43 syysloma

Marraskuu "Kierrätys"
20.11. Lapsen oikeuksien päivä, Sibelius-konsertti koululla
Vaihtajaiset
Vko 47 Lasten ja nuorten elokuvafestivaalit
vko 48 oppilaiden itsearviointiviikko

Joulukuu
49-50 arviointkeskustelut
2.12. 5.-6. lk yrityskylä-päivä
8.12. Joulupaja
19.12. Joulujuhla ja lukukauden päätös

Tammikuu 2015
Koulu alkaa kaikilla Ti 7.1.2016 klo 9.30
vko 2 uintiviikko
vko 4 Koko koulun luistelupäivä
Eskaripäivä, 2.ja 4. lk vanhempainilta koskien kieli- ja erikoisluokkavalintoja koskeva vanhempainilta 20.1. klo
17.30

Helmikuu "Hyvää mieltä yhdessä"
vko 6-7 ystävyysviikot
Yhdessä yläkouluun -ilta 6.lk vanhemmat ja oppilaat

Maaliskuu
vko 8 lumikenkäily
4.3. Talent-tapahtuma
vko 10 Talviloma
vko 11 Koko koulun hiihtopäivä

Huhtikuu
vko 16 Poistumisharjoitus
29.4. Vappujuhlat

Toukokuu
Helatorstai 5.5.
Ylimääräinen vapaapäivä pe 6.5.
Ekaluokkalaisten tutustumispäivä 10.5.
vko 22 Koko koulun kevätretki
Kesäkirkko pe 3.6.
Päätöstilaisuus ja todistusten jako la 4.6. klo 9.00
12

MYLLYOJAN KOULUN LUKUVUODEN KOKONAISSUUNNITELMA,
SYYSLUKUKAUSI 2015
KUUKAUSI

VK

KOULUN YHTEISET
TEEMAT/TAPAHTUMAT

ELOKUU

33

KOULU ALKAA 12.8. KLO 9.00

34

Koulurauhan julistus ke 19.8.

LUOKKA-ASTEEN TEEMAT/
TAPAHTUMAT

YHTEISTYÖ

Työpaikkakokous 21.8.

35
SYYSKUU

36

Liikenneturvallisuusviikko
Koulupoliisin liikennetunti
1.-2.luokat

Kierikkivierailu (5ABC) 1.9.
Poistumisharjoitus 3.9.

37

LAUANTAIKOULUPÄIVÄ
12.9. KLO 9–12
- UNICEF-kävely ja Myllyojan
Avoimet ovet
Koulukuvaus 10.9 ja 11.9.

6AB Leirikoulu Oivanki
7.9.–10.9.2015

Koulukinkerit 2.9.
Vanhempaintoimikunnan
kokous 1.9. klo 18
Oppilashuoltoryhmä 1.9.
klo 8.15

Oppilastoimikunnan ja
ympäristöraadin kokous
15.9. klo 11.00

38

39
40
LOKAKUU

41

Eläinviikon lemmikkikoiravälitunti
sekä Eläinsuojeluyhdistyksen
lemmikkikoirainfo 6.10.
Vaihtajaiset 9.10

Oppilashuoltoryhmä 6.10.
klo 8.15

42

43
44

MARRASKUU

SYYSLOMA
Talent-kisa 28.10.

SYYSLOMA

45

46

47

Mikä, mikä –maa päivä
Elokuvafestivaalit 16.-22.11.
Sibelius 150- nettikonsertti

Lapsen oikeuksien päivä 20.11.

Oppilastoimikunnan ja
ympäristöraadin kokous
13.10. klo 11.00
S Y YS L O M A

Oppilashuoltoryhmä 3.11.
Vanhempaintoimikunnan
kokous 3.11. klo 18.00
Oppilastoimikunnan ja ympäristöraadin kokous 10.11.
Ahtisaari–päivä
*Sovittelijaoppilas
Arviointikeskustelut
16.11.–11.12.

48
JOULUKUU

Oppilashuoltoryhmä 1.12.

49
50
51

Joulukirkko 18.12. klo 12
Joulutorttuleipojaiset joulujuhlan
kahviota varten 18.12.

Joulujuhla la 19.12.
13

Oppilastoimikunnan ja ympäristöraadin kokous 15.12.

klo 11.00

MYLLYOJAN KOULUN LUKUVUODEN KOKONAISSUUNNITELMA,
KEVÄTLUKUKAUSI 2016
KUUKAUSI

VK

LUOKKA-ASTEEN TEEMAT/
TAPAHTUMAT

YHTEISTYÖ

1

KOULUN YHTEISET
TEEMAT/TAPAHTUMAT
KOULU ALKAA 7.1.2016

TAMMIKUU

2

Uintiviikko 11.–15.1.2016

Oppilashuoltoryhmä 12.1.

3

Lukuviikot vk. 3-9

Kouluun ilmoittautuminen tammihelmikuu/sähköinen ilmoittautuminen
Eskaripäivä 21.1. klo 9.00–10.30
*avoimet ovet myös vanhemmille
Kieli- ja erikoisluokkavalintoja
koskeva vanhempainilta (2. ja 4.
lk) 20.1. klo 17.30

Vanhempaintoimikunnan
kokous 26.1. klo 18.00
Oppilashuoltoryhmä 2.2.

4
HELMIKUU

5
6

UNICEF-koulujen Lukutaitopäivä
+ Vihreälippupäivä
Laskiaistiistain tiimitehtävät 9.2.

Oppilastoimikunnan ja
ympäristöraadin kokous
19.1.

Yhdessä yläkouluun -ilta
- yhteinen ilta 6. lk oppilaille ja
vanhemmille
Oppilastoimikunnan ja
ympäristöraadin kokous
16.2.

7

8
MAALISKUU

Oppilashuoltoryhmä 1.3.

9
10

TALVILOMA

TALVILOMA

Oppilastoimikunnan ja
ympäristöraadin kokous
15.3.

11

12

TALVILOMA

Teemaviikko: VESI, vesipäivä
22.3.
Pääsiäinen 25.3.–28.3.
Pääsiäishartaus to 24.3.

13
HUHTIKUU

15

UNICEF: Anna ja Toivo
–nukketalkoot ke, klo 18-20

16

UNICEF: Anna ja Toivo
–nukketalkoot ke, klo 18-20
UNICEF: Anna ja Toivo
–nukketalkoot ke, klo 18-20
Vappunaamiaiset 29.4.
Helatorstai 5.5.
Ylimääräinen vapaapäivä pe 6.5.

17

TOUKOKUU

Vanhempaintoimikunnan
kokous 5.4. klo 18.00
Oppilashuoltoryhmä 5.4.
6.lk:n siirtokokous
Oppilastoimikunnan ja
ympäristöraadin kokous
12.4

14

18

.

Tulevien 1.-luokkalaisten
tutustumispäivä M-oja 11.5.
Esitystunti 20.5.

Päätöstilaisuus ja todistusten jako
la 4.6. klo 9.00

Ympäristön siivoustalkoot 31.5.
Skeitti- ja skuuttivälituntipäivä 1.6.

19
20

Poistumisharjoitus 4.5.

Oppilashuoltoryhmä 3.5.

Oppilastoimikunnan ja
ympäristöraadin kokous
17.5.

21
KESÄKUU

22
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LIIKUNNAN AJANKÄYTTÖSUUNNITELMA, Sanginsuu
Elokuu

Yleisurheilu/ Luontoliikunta

Syyskuu

Yleisurheilu / Suunnistus

Lokakuu

Suunnistus/ Jalkapallo,

Marraskuu

Koripallo / Telinevoimistelu/ Kuntopiiri

Joulukuu

Musiikkiliikunta/ Telinevoimistelu

Tammikuu

Luistelu, Uintiviikko vko 2

Helmikuu

Luistelu/ Hiihto

Maaliskuu

Hiihto

Huhtikuu

Välinevoimistelu/ Lentopallo/kuntopiiri

Toukokuu

Ulkoliikunta , Pesäpallo

Liikuntavarustus:
 Sisäliikunnassa verkkarit tai shortsit, T-paita ja pyyhe
 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).
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LIIKUNNAN AJANKÄYTTÖSUUNNITELMA, Myllyoja: 1.–2. lk/3.–6. lk, tytöt
KUUKAUSI
Elokuu
Syyskuu

Lokakuu

Marraskuu

Joulukuu

Tammikuu

Helmikuu

Maaliskuu

Huhtikuu

Toukokuu

VK
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
1
2
3
4

LIIKUNTAMUOTO
Yleisurheilu
Yleisurheilu
Yleisurheilu
Jalkapallo
Suunnistus
Suunnistus
Jalkapallo
Salibandy
Salibandy
Syysloma 19.10.–23.10.2015
Koripallo
Koripallo
Koripallo
Telinevoimistelu
Telinevoimistelu
Musiikkiliikunta
Musiikkiliikunta
Ulkoliikunta
Kuntopiiri/Palloilu
Uintiviikko 11.–15.1.2016
Salibandy
Luistelu

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Luistelu
Luistelu
Luistelu
Hiihto
Hiihto
Talviloma 7.3.–11.3.2016
Hiihto
Lentopallo
Lentopallo
Lentopallo
Kuntopiiri/Palloilu
Telinevoimistelu
Välinevoimistelu
Pesäpallo
Pesäpallo
Pesäpallo
Pesäpallo
Kevätretket

VARUSTEET
Ulkoiluasu +
lenkkarit
Ulkoiluasu +
lenkkarit

Sisäliikuntaan
shortsit + paita tai
voimisteluasu
Sisäliikuntaan
shortsit + paita tai
voimisteluasu
Sisäliikuntaan
shortsit + paita tai
voimisteluasu
Uintivarusteet
Sisäliikuntaan
shortsit + paita tai
voimisteluasu
Luistimet ja
ulkoiluvarusteet
Hiihtovarusteet
Sisäliikuntaan
shortsit + paita tai
voimisteluasu
Sisäliikunta-asu

Ulkoiluasu +
lenkkarit

Huolehdi henkilökohtaisesta puhtaudesta! Ota pyyhe mukaan peseytymistä
varten! Palloilutunneilla suositellaan käytettävän sisäpelikenkiä!
Ulkoliikunnan pakkasraja -15°C (tarkistetaan koulun mittarista ennen liikuntatunnin alkua). Mahdollisista muutoksista tiedotetaan.
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LIIKUNNAN AJANKÄYTTÖSUUNNITELMA, Myllyoja: 3.–6. lk, pojat
KUUKAUSI
Elokuu

VK
34
35

LIIKUNTAMUOTO
Yleisurheilu
Yleisurheilu

Syyskuu

36
37
38
39
40
41
42
43
44

Yleisurheilu
Jalkapallo
Jalkapallo
Ulkoliikunta
Suunnistus
Suunnistus
Koripallo
Syysloma 19.10.–23.10.2015
Koripallo

45
46
47
48
49
50
51

Koripallo
Palloilu
Palloilu
Palloilu
Salityöskentely
Salityöskentely
Ulkoliikunta

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Palloilu
Uintiviikko 11.–15.1.2016
Luistelu
Luistelu
Luistelu
Palloilu
Palloilu
Hiihto
Hiihto
Talviloma 7.3.–11.3.2016
Hiihto
Hiihto/Salityöskentely
Salityöskentely
Salityöskentely
Salityöskentely
Telinevoimistelu
Salityöskentely
Ulkoliikunta
Pesäpallo
Pesäpallo
Pesäpallo
Ulkoliikunta

Lokakuu

Marraskuu

Joulukuu

Tammikuu

Helmikuu

Maaliskuu

Huhtikuu

Toukokuu

VARUSTEET
Ulkoiluasu +
lenkkarit
Ulkoiluasu +
lenkkarit/jalkapallokengät
Ulkoiluasu +
lenkkarit,
sisäliikuntaan
shortsit + paita tai
verryttelypuku ja
miel.sisäpelikengät
Sisäliikuntaan
shortsit + paita tai
verryttelypuku ja
miel.sisäpelikengät
Sisäliikuntaan
shortsit + paita tai
verryttelypuku ja
miel.sisäpelikengät
Uintivarusteet
Luistimet ja
ulkoiluvarusteet
Sisäliikuntaan
shortsit + paita tai
verryttelypuku ja
miel.sisäpelikengät
Sukset ja
ulkoiluvarusteet

Sisäliikunta-asu

Ulkoiluasu +
lenkkarit

Mahdollisista muutoksista tiedotetaan! Ulkoliikunnan pakkasraja -15 °C (tarkistetaan koulun mittarista ennen liikuntatunnin alkua).
Huolehdi henkilökohtaisesta hygieniasta. Ota pyyhe peseytymistä varten!
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KOULUN KERHOT
Kerho, ohjaaja

Päivä/Paikka Klo

Aloitus

Puuhakerho 2.-4.lk
Sanna Nissinen/Marika AlaKopsa
Koriskerho 1.-5.lk

tiistai/lk 4

14.15-15.00

ti 15.9.

perjantai

14.15- 15.15

pe 4.9.

Mikäli syksyn aikana tulee lisää kerhoja, niistä ilmoitetaan erillisellä tiedotteella.
Suosittelemme myös yhteistyökumppaneidemme kerhoja (Oulujoen srk / Nuorisotoimi /
ONMKY / MLL), joista myös tiedotetaan koulun ilmoitustaululla tai Wilmassa.
Musiikkiluokilla on omaan opetussuunnitelmaan liittyvää kerhotoimintaa. Lisäksi Oulun
yliopiston musiikkikasvatuksen ja ammattikorkeakoulun musiikin opiskelijat antavat soittotunteja koulumme tiloissa. Soittotunnit ovat maksullisia (14 € / 30 min), lisätietoja saa Riitta
Sipilältä.
Iltapäivätoiminta (ip-kerhot)

Perusopetuksen iltapäivätoimintaa järjestetään koulupäivinä 1.–2.-luokan oppilaille sekä
muiden vuosiluokkien erityiseen tukeen oikeutetuille oppilaille. Toiminnan tarkoituksena on
tarjota lapselle koulupäivän jälkeen turvallinen ympäristö, jossa hän voi aikuisen ohjauksessa osallistua monipuoliseen ja virkistävään toimintaan.
Nuorisoasiainkeskus koordinoi iltapäivätoimintaa, joka Myllyojalla toimii klo 11-17 Nuorisotalolla (Karvarinaukio 11). Nuorisotalon kerhojen ohjaajia ovat Henna Kaveri ja Laura Vainio.
Yhteystiedot:
henna.kaveri(at)ouka.fi
laura.vainio(at)ouka.fi
puh. 044-7038249.
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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.
Koulussamme järjestetään monia tapahtumia kodin ja koulun yhteistyön tukemiseksi: koko
koulun ja luokkamuotoisia vanhempainiltoja, perheiden yhteisiä tapahtumia ja juhlia. Vanhempaintoimikunnan jäsenet muodostavat vanhempien edustajiston koulun toiminnan kehittämisessä ja lukuvuoden suunnittelussa.

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.
Syyslukukaudella 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 luokkaasteilla eri oppiaineiden yhteydessä. Kirjallinen itsearviointi toteutetaan myös kevätlukukaudella.

Poissaolot
Oppilaan poissaolosta on ilmoitettava mahdollisimman pian omalle opettajalle Wilmaan, puhelimitse tai sähköpostilla. Mikäli oppilas on ip-kerhossa, pyydämme vanhempia
ilmoittamaan poissaoloista myös sinne.

Loma-anomukset ja koulutyön keskeytykset
Luokanopettaja voi myöntää oppilaalle koulunkäynnistä keskeytyksen enintään viikoksi ja
rehtori viikkoa pidemmäksi ajaksi. Loma-anomuskaavakkeita saa koulun kansliasta tai
opetustoimen sivuilta
http://www.ouka.fi/oulu/koulutus-ja-opiskelu/lomakkeet
Koulutehtävistä tulee sopia opettajan kanssa ennen lomaa tai muuta keskeytystä.

Kouluruokailu
Koulun liukuvat ruokailuajat ovat klo 10.35–12.30. Kouluruokailustamme huolehtii Oulun
Serviisi. Serviisin kotisivuilla julkaistaan mm. ruokalistat: http://ouka.fi/serviisi/.
Toivomme, että kodit huomioivat aamu- ja välipalan oppilaille kotona. Oppilas voi tuoda
välipalan kouluun, mikäli hänellä on neljä oppituntia ennen tai jälkeen ruokailun.

Tukiopetus
Tukiopetusta annetaan tarpeen mukaan.
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Koulumatkat
Polkupyörät:
Suosittelemme, että ainakin 1.–2. luokkien oppilaat tulevat kouluun kävellen. Vanhemmat
voivat kuitenkin toimittaa kirjallisen luvan lapsensa pyöräilystä, mikäli koulumatka on yli
kilometrin. Liikennesääntöjä on noudatettava, laki velvoittaa käyttämään pyöräilykypärää. Vetoamme vanhempiin, että he valvovat lastensa kypäränkäyttöä myös vapaaaikana. Pyörät on säilytettävä lukittuina pyörätelineessä. Koulu ei vastaa pyörien rikkoontumisesta tai katoamisesta.
Potkulauta, rullalauta ja -luistimet:
Koulumatkan saa kulkea potkulaudalla, rullalaudalla tai -luistimilla.
Edellytämme kypärän käyttöä.
Sukset:
Hiihtokaudella sukset säilytetään niille varatulla paikalla.
Autoilu koulun pihalla:
Turvallisuussyistä vain huoltoajo ja henkilökunnan autojen pysäköinti ovat sallittuja koulun
huoltopihalla. Mikäli lapset tuodaan autolla kouluun, pyydämme jättämään heidät kääntöpaikalle, ei huoltopihalle.

Läksyt ja kotitehtävät
Oppilailla on yleensä lukuläksyjä ja kotitehtäviä. Laiminlyödyt tehtävät jäädään tekemään
heti koulupäivän jälkeen, ellei opettajan kanssa toisin sovita. Läksykerho alkaa koulukirjastossa klo 12.15, 13.15 tai 14.00, koulupäivän päätyttyä. Siellä oppilaalla on mahdollisuus
saada myös ohjausta läksyjentekoon.

Rauhoitettu aika
Suosittelemme, että kaverit eivät häiritsisi perheen ruokailua ja lasten läksyjen tekoa. 1–2
tunnin ruokailu- ja läksyjenlukuaika on tarpeellinen jokaiselle oppilaalle.

Riittävä lepo
Vanhempien tulee huolehtia, että lapset saavat riittävän määrän lepoa ja unta (9–10 tuntia
/ vrk). Virkeä lapsi voi hyvin ja jaksaa myös opiskella.

Löytötavarat
Pyydämme nimikoimaan lasten vaatteet ja ulko- ja sisäjalkineet. Kadonneita tavaroita kannattaa kysyä tai käydä katsomassa koululta.

Uinnit
Uintiviikko on viikko 2, 11.-15.1.2016. Uinti aiheuttaa useille luokille lukujärjestyspoikkeamia. Uintivarusteet pakataan erilliseen pussiin.

Matkapuhelimen käyttö
Matkapuhelimen tuomista kouluun tulee harkita tarkoin. Se ei saa häiritä koulutyöskentelyä. Koulu ei vastaa kadonneista tai rikkoutuneista puhelimista. Matkapuhelinta saa käyttää koulupäivän aikana ainoastaan opettajan luvalla, ja sitä säilytetään repussa äänettömällä.
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MUU ALUEELLINEN YHTEISTYÖ
Uuden Oulun perusopetuksen aluejaossa koulumme kuuluu itäiseen alueeseen.
Koulumme on tiiviisti mukana Myllyojan alueen Reimari -yhteistyöryhmässä tavoitteinaan
 tukea lapsen yhtenäistä koulupolkua varhaiskasvatuksesta perusopetuksen ja toisen asteen loppuun saakka
 tukea vanhempien kasvatustehtävää
 tukea alueen lasten ja lapsiperheiden harrastusmahdollisuuksia
 tiivistää alueen lapsiperheiden omaehtoisen toiminnan kehittämistä
 tukea päihteetöntä kasvuympäristöä
 kehittää alueelle yhteinen Terveen kasvun portaat -malli

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 (esim. ET- oppilaat ja eri uskontokuntiin kuuluvat oppilaat), oppilaalle järjestetään muuta tavoitteellista toimintaa kyseisen tilaisuuden
ajaksi.
Viikoittaisen päivänavauksen (pe klo 10.15) lisäksi järjestettävät muut uskonnolliset tilaisuudet näkyvät koulun kokonaissuunnitelmassa. Muista tilaisuuksista ilmoitetaan erikseen.
Koulukummi on oppilaiden tavattavissa yhdellä välitunnilla viikossa. Koulukummina toimii
Sanna Karjalainen/Marika Ala-Kopsa.
Koulukummitoiminnan tavoitteita ovat
 jalkautuminen sinne, missä alueen lapset ovat
 läsnäolo koulun arjessa esimerkiksi olemalla välitunnilla aikuisena
”kaverina” ja keskustelukumppanina
 lapsen kohtaaminen
 luotettavana aikuisena oleminen
 seurakunnan työn näkyväksi tekeminen
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MYLLYOJAN JA SANGINSUUN KOULUN
JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
Säännöt ovat voimassa myös koulumatkoilla (päivitetty elokuussa 2015)
1. Käyttäydyn kohteliaasti.
2. Kohtelen tovereitani hyvin.
3. Työskentelen ahkerasti häiritsemättä opettajan ja oppilastovereitteni työrauhaa.
4. Tulen kouluun ajoissa ja asianmukaisesti pukeutuneena. Pyöräillessäni käytän kypärää.
5. Makeisia, leikkikaluja ja rahaa voin tuoda vain erillisellä luvalla.
6. Käytän matkapuhelinta koulupäivän aikana vain opettajan luvalla. Säilytän puhelinta
repussa äänettömällä.
7. Pidän sukset ja lukitun pyörän niille varatuilla paikoilla koulupäivän aikana.
8. Vietän välitunnit välituntipihalla.
9. Liikun käytävässä kävellen ja vältän tarpeetonta ääntä.
10. Pidän vaatteeni ja jalkineeni hyvässä järjestyksessä niille osoitetuilla paikoilla.
11. Menen luokkaan omalle paikalleni viivyttelemättä.
12. Pidän kirjat, vihkot sekä työskentely- ja oleskelutilat siisteinä. Minun pitää korvata
kadottamani ja/tai turmelemani oppimateriaalit.
13. Hoidan saamani kotiläksyt ja muut tehtävät täsmällisesti.
14. Ruokailen hillitysti ja noudatan hyviä ruokailutapoja.
15. Vahingon sattuessa ilmoitan siitä heti opettajalle.
JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN KASVATTAA MINUA
VASTUUNTUNTOISEKSI KOULULAISEKSI JA YHTEISKUNNAN JÄSENEKSI.
Perusopetuslaki 35§
Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti
myönnetty vapautusta. Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä
asiallisesti.
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HYVÄN KÄYTÖKSEN PELISÄÄNNÖT
Koulussa harjoitellaan hyvää käytöstä elämää varten arkipäivän tilanteissa:





Muistan tervehtiä kaikkia kohteliaasti.
Liikun kävellen ja puhun rauhallisesti.
Odotan vuoroani kärsivällisesti.
Harjoittelen käyttämään sanoja ”kiitos”, ”ole hyvä” ja ”anteeksi”.

Välitunti:
1. Menen viivyttelemättä ulos ja tulen kellon soidessa sisään.
2. Muistan pihan rajat ja myös ulkona hyvät tavat.
3. Olen kaveri kaikille ja otan halukkaat mukaan leikkiin ja peliin.
Ruokailu:
1.
2.
3.
4.
5.

Jonotan rauhassa vuoroani.
Syön kaiken ottamani ruuan.
Noudatan hyviä pöytätapoja.
Annan ruokarauhan.
Palautan ruokailuvälineet siististi linjastolle.

Liikuntatila:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tulen ulkokautta pukuhuoneeseen opettajan johdolla.
Siirryn saliin opettajan johdolla.
Tulen saliin avojaloin tai sisäliikuntajalkineilla, ellei toisin sovita.
Menen liikuntavälinevarastoon vain opettajan tai ohjaajan kanssa.
Pidän pukuhuoneen ja suihkutilat siisteinä.
Suihkun jälkeen vietän välitunnin pukuhuoneessa tai ulkona.
Siirryn ulkokautta seuraavalle tunnille.

Kirjasto:
1. Lainaan ja työskentelen kirjastossa vain opettajan tai ohjaajan ohjauksessa ja luvalla.
2. Palautan kirjat palautusvaunuun.
3. Annan kaikille työrauhan.
4. Muistan, että kirjasto ei ole läpikulku- tai leikkitila.
Pelisääntöjen noudattaminen edistää kouluviihtyvyyttä omassa työympäristössäni.
(päivitetty elokuussa 2015)
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ATK-LAITTEIDEN KÄYTÖN PELISÄÄNNÖT
1. Menen tietokoneelle vain opettajan tai ohjaajan luvalla ja työskentelen annettujen ohjeiden mukaisesti.
2. Pidän salasanani ehdottomasti vain omana tietonani enkä anna kenenkään muun käyttää tunnustani.
3. Noudatan verkkoviestinnässäni asiallisuutta ja hyviä tapoja.
4. En lataa tiedostoja ilman opettajan lupaa. Pyrin myös välttämään turhien
kuvien lataamista.
5. En pelaa koulun koneella verkkopelejä. Käytän konetta vain annetun tehtävän tekemiseen
6. En asenna koulun koneisiin ohjelmia enkä muuta koneen asetuksia.
7. Talletan omat työni opettajan kanssa sopimaani kansioon. Jos käytän
omaa muistitikkua, pyydän opettajaa tarkistamaan sen mahdollisten virusten varalta.
8. Vältän turhaa tulostamista ja pyydän tulostamiseen aina luvan opettajalta.
9. Huolehdin osaltani työrauhasta ja jätän työympäristöni siistiksi työskentelyn päätyttyä.
10. Ilmoitan häiriöistä / väärinkäytöistä välittömästi opettajalle.

Minkä tahansa edellä mainitun säännön rikkomisesta seuraa käyttäjätunnuksen ja tietokoneiden käyttöoikeuden menettäminen määräajaksi
tai kokonaan. Lisäksi tahallisesti aiheutettu vahinko tulee korvata.
(päivitetty syyskuussa 2015)
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YHTEISESTI SOVITTUJA
PELISÄÄNTÖJÄ
vanhempien kasvatustyön tukemiseksi
Yhteenveto vanhempien ryhmäkeskusteluista:
Mitä voi vaatia 7–13-vuotiaalta lapselta?
1. Rehellisyyttä, hyviä käytöstapoja, tyytyväisyyttä – positiivista ajattelua









vanhempien esimerkki
tuttujen aikuisten / lasten tervehtiminen
avoin keskustelu
hyvien valintojen tekeminen
omien virheiden myöntäminen
anteeksipyytäminen
asioihin puuttuminen
pettymyksen sieto

2. Sovittujen sääntöjen noudattamista (kotiintuloaika), kotitöihin osallistumista








jatkuva keskustelu
asioiden perustelu
sääntöjen sopiminen yhdessä
sääntöjen johdonmukainen noudattaminen
ennalta sovitut sanktiot
muistuttaminen
kontrolli

3. Lähimmäisten kunnioittamista, erilaisuuden hyväksymistä




aikuisen esimerkki
asioihin puuttuminen
anteeksipyytäminen

4. Omista tavaroista, läksyistä ja harrastuksista huolehtimista






ei tehdä lapsen puolesta – itseä, ei vanhempia varten
ajankäyttö (rauhoitettu aika läksyjenteolle)
muistuttaminen
kontrolli
saavutettujen etujen menetys

Säännöt ja keinot on sovellettava perheen ja lasten ikätason mukaan. Luokan vanhemmat voivat edelleen sopia tarkemmista yhteisistä pelisäännöistä, jotka helpottavat perheiden arkirutiineita.
”Välittäminen on parasta puuttumista!”
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