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1. Rehtorin tervehdys

Hyvää alkanutta lukuvuotta!

Kouluvuosi 2015-16 on pyörähtänyt käyntiin. Kokoamme jälleen käyttöönne syksyisen lukuvuositiedotteen, joka sisältää tärkeät tiedot koulun toiminnasta yhteystietoineen ja toimintakuvauksineen. Lisäksi kotisivulla olevista linkeistä löytyy tarkempaa tietoa ja taustamateriaalia.
Kouluvuoden merkittävin asia on opetussuunnitelmatyön eteneminen ja kuntakohtaiset
painotukset. Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön syksyllä 2016 opetussuunnitelma
vuosiluokkien 1–6 osalta. Oppiaineiden tuntijaot, valinnaisuudet ja kieliohjelma päätetään
syksyn aikana. Vuosiluokkien 7–9 osalta uuden opetussuunnitelman käyttöön otto tapahtuu porrastetusti vuosina 2017 - 19.
Lukuvuonna 2015 - 16 keskitymme opetussuunnitelmatyössä ainekohtaisten tavoitteiden
käsittelyyn, mietimme koulumme arviointikäytänteitä sekä opetuksen eheyttäviä teemoja
ja laaja-alaisia taitoja.
Edelleen jatkamme oppilaiden osallistamista ja toiminnallisuuden kehittämistä koulupäivän
aikana. Tavoitteena on yhteisöllisyyden ja viihtyvyyden lisääminen. Hyvät tavat ovat meidän kaikkien yhteinen asia tänäkin vuonna!
Oppilaiden hyvinvointi on muutenkin esillä tänä lukuvuonna. Koetamme panostaa ennakoivaan työhön seuraamusten hoitamisen (esim. kiusaamisten käsittely) sijaan. Teemme
alkusyksyn aikana hyvinvointikyselyä yhdessä oppilaskunnan, oppilashuollon ja vanhempaintoimikunnan edustajan kanssa. Luokittaisia tuloksia on tarkoitus hyödyntää luokissa ja
luokkien vanhempainilloissa ja -tapaamisissa. Ollaanpa kuulolla!
Näistä ja monista muista kouluasioista jatkamme keskustelua ja tiedottamista syksyn vanhempainilloissa, -tapaamisissa ja vanhempaintoimikunta Haaveen kokoontumisissa. Tervetuloa mukaan!

Hyvää kouluvuotta toivottaen

Matti Kuivamäki, rehtori
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2. Koulun yhteystiedot ja henkilökunta
PATENIEMEN KOULU

Risuniityntie 7

90800 Oulu (alakoulu)

Sahantie 2

90800 Oulu (yläkoulu)

http://www.ouka.fi/oulu/pateniemen-koulu

Rehtori

Matti Kuivamäki

044 703 9126

Vararehtorit

Sami Nousiainen
Meri Aatsinki-Hämäläinen

044 703 9134 (alakoulu)
044 703 9494 (yläkoulu)

Koulusihteerit

Liisa Saksio
Anne Hannuksela

050 316 6514 (alakoulu)
044 703 9500 (yläkoulu)

Terveydenhoitaja Päivi Kinnunen/Riitta Niinikoski

044-703 4619

Hammashoitola

08-55846430

Psykologi Marit Kettunen

044-703 9660

Koulukuraattori Heikki Nevala

044-703 9016

Vahtimestari Marko Huurre

044-7039502

Koulunkäynninohjaajat (alakoulu)

050- 591 9546

Siistijät (alakoulu)

044-703 2958

Ruokala (alakoulu)

044-703 1957

Moniosaaja (yläkoulu) Kaisu Soronen

044-703 2685

Opettajat: (Huom! ei tekstiviestejä opehuoneiden puhelimiin)
Opettajainhuone A-talo (alakoulu)

050- 316 6515

Opettajainhuone B-talo (alakoulu)

050- 316 6516

Opettajainhuone C-talo (alakoulu)

050- 316 6517, 050-316
6518

Opettajainhuone (yläkoulu)

044-703 9496
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Alaraudanjoki Päivi AI 7-9

yläkoulu

Halonen Miia TS ja MA 7-9

yläkoulu

Hautala-Saarinen Marjo KO 7-9

044-703 9498

Henriksson Virpi 6C

C-talo

Hietala Mila EO 5-7

050-316 6519

Hiltunen Hanna-Liisa 2C

B-talo

Hirsso Pekka MA ja FYKE 7-9

yläkoulu

Järvelä Marita/JOPO

050-382 6821

Järvelä-Forsman Leea

C-talo

Kattelus Kari 6B

C-talo

Kinnunen Antti 4A

A-talo

Knuutti Sirkka-Liisa OPO 7-9

044-703 9497

Koivurova Kaisu 5A

C-talo

Koivurova Katariina 1D

A-talo

Kunnari Anu MU 7-9

yläkoulu

Kähkönen Ari BG 7-9

yläkoulu

Laaksonen-Määttälä Hannele EN 7-9

yläkoulu

Lahti Auli 3C

C-talo

Laitinen Maria (7.1. alk. Haarala Jaana) LI ja TT 7-9

044- 703 9773

Lampinen Hanna TS ja EN

C-talo

Lassila Pauliina 1C

A-talo

Lauri Maarit ESP

ala-/yläkoulu

Leinonen Antti 4B

A-talo

Leinonen Kaisa 2B

B-talo
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Leinonen Katariina 6A

C-talo

Luiskala Jari MA ja FYKE ja ATV 7-9

yläkoulu

Lähteenmäki Tiina 1B

A-talo

Marjala Jari 5B

C-talo

Mäkiniemi Kaija pienryhmä 1-2 lk

044-703 9132

Naakka-Rautiainen Kirsi UO

C-talo

Niemi Hilkka MA ja FYKE 7-9

yläkoulu

Nortunen Jari TN

yläkoulu

Palosaari Mika EN 3-6, ET 7-9

B-talo ja yläkoulu

Pasma Suvi 1-2A yhdistetty luokka

A-talo

Peltoniemi Janne LI 7-9, TT8 HI8

044-703 9774

Pennanen Heikki KU 7-9, ATV 8

044- 703 9499

Pitkäaho Satu EO 7-9

044-703 9503

Polvi Anniina (7.1. alk. Aarnio Kristiina) 3A

C-talo

Päätalo Hannu 3B

C-talo

Skytte Tommi 5C

C-talo

Stenius Susanna pienryhmä 3-6 lk

044 703 9501

Säisä Johanna 2D

A-talo

Turunen Tuija RU ja SA 9

yläkoulu

Viinikanoja Marja EN 3-7

C-talo

Vuoste Mervi EO 0-4

044-703 9133

Vähkyrä Teuvo UE ja HY 7-9

yläkoulu

Wåghals-Päätalo Susanna 4C

B-talo
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3. Koulun työ- ja loma-ajat
Lukuvuosi 2015–2016
Syyslukukausi 11.8. - 19.12.2015

syysloma 19. - 23.10.2015 (vko 43)
joululoma 21.12.2015 - 6.1.2016
* 19.12.2015 (la) työpäivä
* 21.-22.12.2015 (ma-ti) vapaapäiviä

Kevätlukukausi 7.1. - 4.6.2016
* 20.2.2016 (la) työpäivä
talviloma 7. - 11.3.2016 (vko 10)

pääsiäinen 25.- 28.3.2016
helatorstai 5.5.2016 ja ylim. vapaapäivä 6.5.2016

Yläkoulun jaksot:
12.8.–25.9. 2015
28.9.–13.11. 2015
16.11.–19.12. 2015
7.1.–20.2. 2016
22.2.–15.4. 2016
18.4.–4.6. 2016
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4. Päivittäinen työskentely Pateniemen yhtenäiskoulussa
Oppituntien ajankohdat
Alakoulu:
8.15–9.00–9.45

2 oppituntia

9.45–10.15

pitkä välitunti

10.15–12.00

2 oppituntia ja ruokailut liukuen

12.00–12.30

pitkä välitunti

12.30–13.15–14.00

2 oppituntia

14.00–14.15

välitunti

14.15–15.00

oppitunti

Yläkoulu:
8.15–9.00–9.45

2 oppituntia

9.45–10.00

välitunti

10.00–12.00

2 oppituntia ja ruokailut
I ruokailu kello 10.45–11.15
II ruokailu kello 11.45–12.15

12.00–12.20

pitkä välitunti

12.20–13.05–13.50

2 oppituntia

13.50–14.00

välitunti

14.00–14.45–15.30

2 oppituntia
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Pateniemen yhtenäiskoulun järjestyssäännöt
KOULUMATKA
En aja koulun pihalla polkupyörällä tai muilla kulkuneuvoilla.
Säilytän kulkuneuvoni sille varatulla paikalla enkä koske siihen välitunnilla.
Noudatan liikennesääntöjä sekä kodin ja koulun ohjeita esim. kypärän käytöstä.
Kuljen portin kautta, en kentän poikki. (Alakoulu)
OPISKELU
Tulen ajoissa tunneille.
Huolehdin koulutarvikkeistani, työvälineistäni ja koulualueen siisteydestä.
Toimin annettujen ohjeiden mukaisesti.
Käytän matkapuhelinta vain opettajan luvalla.
POISSAOLOT
En ole aiheetta pois koulusta.
Huoltajan tulee selvittää poissaolon syy.
Kesken koulupäivän sairastuessani, pyydän luvan poistumiseen opettajalta.
Lapsen huoltajan on pyydettävä opettajalta lupa muihin kuin sairauspoissaoloihin.
Oppilas (huoltaja) on velvollinen selvittämään ja tekemään poissaolon aikana kertyneet tehtävät.
HYVÄT TAVAT
Käyttäydyn ystävällisesti, kohteliaasti ja rehellisesti.
Otan toiset huomioon ja huolehdin omalta osaltani työrauhasta.
Tervehdin kohteliaasti ja puhun asiallisesti.
Pukeudun asiallisesti ja säänmukaisesti sekä huolehdin henkilökohtaisesta hygieniastani.
Käytän koulun tiloja ja välineitä vastuullisesti.
Korjaan tai korvaan aiheuttamani vahingon.
Koulussa opettajista tai oppilaista otettuja kuvia ei saa julkaista.
Kuvaamiseen tarvitaan opettajan lupa.
En käytä enkä pidä hallussani tupakkatuotteita tai muita päihteitä.
Tuon kouluun omia eväitä tai juomia vain opettajan luvalla.

10

RUOKAILU
Noudatan ruokailuaikoja.
Ruokailen hyvien tapojen mukaisesti.

VÄLITUNNIT
Vietän välitunnit välituntialueella.
Käytän kulkiessani vain sovittuja kulkureittejä.
En häiritse muiden työskentelyä välitunnilla ollessani.
En heittele kiviä, lumipalloja enkä muitakaan esineitä.
Leikin ja pelaan vain sallittuja leikkejä ja pelejä niille osoitetuilla paikoilla.
En mene kentälle, jos siellä on liikuntatunti tai huoltokoneita. (Alakoulu)
Noudatan keinuissa ja rimpuilutelineissä sovittuja vuoroja: ma 1.lk, ti 2.lk, ke 3.lk, to
4.lk, pe 5-6 lk. (Alakoulu)
En käytä kännykkää välitunnilla. ( Alakoulu)

KaKe eli Kasvatuskeskustelu
Kasvatuskeskustelun eli KaKe:n tarkoituksena on ojentaa koulun yhteisiä sääntöjä
rikkonutta oppilasta. Siinä pohditaan yhdessä säännön merkitystä ja perusteluja.
Oppilasta kannustetaan kertomaan ja löytämään oikea toimintatapa jatkossa hänen
ollessa vastaavassa tilanteessa. Keskustelun päätteeksi oppilas soittaa huoltajalle ja
kertoo itse tapahtuneen.
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Jälki-istunto
Epäasiallisesti käyttäytyvä oppilas voidaan määrätä jälki-istuntoon. Opettaja ilmoittaa jälki-istunnon järjestämisestä aina erikseen huoltajalle. Yläkoulun jälki-istunto
järjestetään keskiviikkoisin klo 14.00.

Poissaolot
Oppilas ei saa tulla sairaana kouluun. Kun oppilas jää sairauden takia pois koulusta,
tulee huoltajan ilmoittaa siitä opettajalle mahdollisimman pian. Muihin kuin sairaudesta johtuviin poissaoloihin tulee pyytää lupa. Luvan enintään viiden päivän poissaoloon myöntää opettaja. Yli viiden päivän poissaoloon tulee pyytää lupa rehtorilta.
Tiedonkulun varmistamiseksi pyynnön tulee olla kirjallinen. (Loma-anomus liitteenä
tiedotteen lopussa ja tulostettava versio koulun kotisivuilla)

Kokeet
Jos oppilas on sairastunut eikä pääse kokeeseen, huoltajan tulee ilmoittaa (aineen)
opettajalle poissaolon syy koepäivän aikana. Oppilaan tulee heti kouluun tultuaan
sopia opettajan kanssa, milloin koe suoritetaan. Jos kokeesta joutuu olemaan poissa
matkan tmv. vuoksi, pidettävien kokeiden suorittamisesta tulee sopia opettajan
kanssa etukäteen. Yläkoulun rästikoepäivä on keskiviikkoisin klo 14.00, jolloin kokeen voi suorittaa. Aiheeton poissaolo kokeesta tuottaa hylätyn koearvosanan.

Oppilasarviointi ja kehityskeskustelut
Oppilaalla ja hänen huoltajillaan on mahdollisuus kehityskeskusteluihin lukuvuoden
aikana. Kehityskeskustelujen pohjana käytetään opintojen aikaisen arvioinnin lomakkeita, joita oppilaat ja huoltajat säännöllisesti täyttävät.

Oppilaskunta ja tukioppilaat
Koulussamme toimii oppilaskunta. Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki Pateniemen yhtenäiskoulun oppilaat. Oppilaskunnan tehtävänä on tuoda esille oppilaiden mielipiteitä, kehittää koulun viihtyvyyttä sekä tehdä erilaisia viihtymistä edistäviä hankintoja koululle. HAAVE tukee oppilaskuntaa näissä hankinnoissa.
Yläkoululla toimii tukioppilasryhmä. Kaikki toiminnassa mukana olevat oppilaat ovat
osallistuneet MLL:n järjestämään tukioppilaiden perehdyttämiskoulutukseen. Tukioppilastoiminnalla pyritään kehittämään koulun yhteisvastuuhenkeä, luomaan
viihtyvyyttä ja edistämään toisten ihmisten huomioonottamista. Jokaiselle luokalle
on nimetty kaksi tai kolme luokkakohtaista tukioppilasta.
12

Kouluruokailu
Koulupäivään kuuluu maittava ja monipuolinen kouluruoka. Ruokalan teemaviikkojen kautta voi tutustua uusiin makuelämyksiin, ja tasapainoisen ruoka-annoksen
nauttiminen auttaa jaksamaan pitkänkin koulupäivän. Ruoka-aineallergia asioissa
ottakaa tarvittaessa yhteyttä koulun terveydenhoitajaan. Kouluviikon ruokalista on
näkyvissä ruokalassa sekä Oulun Serviisin kotisivuilla
http://www.ouka.fi/oulu/oulun-serviisi
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Koululiikunta
Liikuntatuntien tehokkaan ja innostavan
toteutumisen edellytyksenä ovat sekä
riittävät varusteet että asiallinen vaatetus. Asianmukaisissa asusteissa ja varusteissa on miellyttävä liikkua, jolloin liikunnanopetukselle asetetut tavoitteet
on helpompi saavuttaa. Tämän vuoksi on
erittäin tärkeää, että oppilaat tuovat tarvittavat liikuntavarusteet ja välineet kouluun liikuntatunneille.
Talviurheiluvälineiden (sukset, monot
sauvat, luistimet) tarve tulee opettajalla
olla hyvissä ajoin selvillä ennen jakson
alkua, koska lainaluistimia ja -suksia on
rajallisesti. Luisteluvarustukseen kuuluu
pakollisena kypärä, jonka voi myös tarvittaessa lainata koululta.
Liikuntatuntien jälkeen peseytymiseen
tarvitaan pyyheliina ja vaihtovaatteet.

TET – työelämään tutustuminen
Opetussuunnitelman mukaisesti järjestetään 9. luokilla viiden päivän, 8. luokilla
kolmen päivän ja 7. luokilla yhden päivän työelämään tutustumisjaksot. Jaksojen
ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin. Työelämään tutustumisen käytännönjärjestelyistä vastaa opinto-ohjaaja.

Kerhotoiminta
Koulu tarjoaa oppilaille erilaisia kerhoja. Kerhoista ilmoitetaan aina erikseen ja niitä
päivitetään koulun kotisivuille.
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6. Oppilaan hyvinvointi
Kouluterveydenhuolto
Pateniemen koulun terveydenhoitaja on Päivi Kinnunen (31.8.2015-3.1.2016 virkavapaalla), jolloin tehtävää hoitaa Riitta Niinikoski. Vastaanotto alakoululla ma, ke ja
to ja yläkoululla ti ja pe. Puhelin- ja päivystystunti ma-pe 12.00–13.00 puh. 0447034619. Kiireellisissä asioissa sekä terveydenhoitajan poissa ollessa yhteydenotto
Rajakylän terveysasemalle puh. 08-558 44428.
Terveystarkastukset tehdään vuosittain. 1., 5. ja 8. luokan oppilailla on myös lääkärintarkastus. Vanhemmat ovat tervetulleita mukaan tarkastuksiin.
Hoitolomaselvityksen alle 10-vuotiaan sairaan lapsen hoitoon voi pyytää terveydenhoitajalta puhelintunnilla. Sairasasioissa lääkäriaika varataan omalta terveysasemalta. Jos koulussa tai koulumatkalla sattuu tapaturma, siitä tulee tehdä ilmoitus joko
opettajalle tai terveydenhoitajalle koulun tapaturmavakuutuksen vuoksi.

Hammashoito
Peruskoululaisten hammashoito järjestetään Herukan ja Rajakylän hammashoitoloissa. Hammashoidon tarkastuskutsut toimitetaan kirjeitse kotiin. Hampaat tarkistetaan kunkin oppilaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Peruuttamattomasta poisjäännistä peritään 33,90 € sakkomaksu yli 15-vuotiailta.

Oppilashuoltoryhmät
Pateniemen ala- ja yläkouluilla kokoontuu kerran viikossa oppilashuoltoryhmä, jonka
tarkoituksena on oppilaan koulunkäynnin auttaminen ja tukeminen eri asiantuntijavoimin. Oppilashuoltoryhmiin kuuluvat: koululääkäri, kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi, koulukuraattori, rehtori, vararehtorit, koulun erityisopettajat sekä koulun
opettajakuntaa. Oppilashuoltoryhmän kokoonpano vaihtelee käsiteltävien asioiden
mukaan.

Koulukuraattori ja koulupsykologi
Koulukuraattorin ja koulupsykologin työn tavoitteena on edistää oppilaiden psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja kehitystä sekä turvata koulunkäynnin sujuvaa etenemistä. Yhteyttä voi ottaa lapsen tai nuoren kasvuun, kehitykseen, oppimiseen ja
yleensä koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä. Tarvittaessa koulukuraattori ja koulupsykologi tekevät yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimen toimijoiden kanssa.
15

Koulun kriisiapu
Pateniemen koululla on tukiryhmä, jonka tarkoituksena on tunnistaa äkilliseen kriisiin joutunut oppilas, huoltaja tai henkilökunnan jäsen sekä tukea ja toimia tarpeen
vaatimalla tavalla. Tarvittaessa ota yhteyttä rehtori Matti Kuivamäkeen.

Tapaturman sattuessa
Tapaturman sattuessa siitä ilmoitetaan viipymättä opettajalle, terveydenhoitajalle
tai muulle koulun henkilökuntaan kuuluvalle. Oulun kaupungilla on tapaturmavakuutus, joka korvaa oppilaalle koulussa, opetusohjelman mukaisilla matkoilla kotimaassa ja ulkomailla sekä koulumatkalla tapahtuneiden tapaturmien hoidon.
Omaisuusvahinkoja (esim. varkaudet) ei pääsääntöisesti korvata.
Pikaohje henkilölle, jolle tapaturma on sattunut:
http://www.ouka.fi/oulu/koulutus-ja-opiskelu/koulutapaturmat
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7. Oppimisen tuki
Oppilaan tukeminen on osa kaikkea kasvatusta, opetusta ja ohjausta. Jokainen opettaja eriyttää opetustaan. Tämä tarkoittaa sitä, että opetuksessa on sopivaa ainesta
sekä perusasioita opiskeleville että haastavampia tehtäviä kaipaaville oppilaille. Aina
tämä ei kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan lisää tukea.

Erityisopetus
Osa-aikaisessa erityisopetuksessa oppilas saa yleistä, tehostettua tai erityistä tukea
opiskeluunsa. Oppilaalla on oikeus erityisopetukseen, joka toteutuu koulun laajaalaisen erityisopettajan ohjauksessa koulutuntien aikana.

Pienryhmät
Koulussamme toimii tehostetun tuen alueelliset pienryhmät 1.-2. sekä 3.-6. luokkien oppilaille. Ryhmät on tarkoitettu oppilaille, jotka tarvitsevat kasvunsa, oppimisensa ja koulunkäyntinsä tueksi pienemmän opetusryhmän ja yksilöllisempää
opetusta.
Alueellisiin pienryhmiin haku tapahtuu keskitetysti keväällä. Tarpeita ilmenee kuitenkin myös lukukauden aikana. Koulun oppilashuoltoryhmä yhdessä huoltajien
kanssa keskustelee lapselle sopivista tukitoimista. Kesken lukuvuoden ilmenneitä
pienryhmätarpeita koordinoi aluekoordinaattori.

JOPO-luokka
Yläkoulussa toimii joustavan perusopetuksen luokka. Jopo-luokassa nuoret saavat
yksilöllisen opinpolun ja moniammatillista tukea 8. -luokalta jatko-opintojen käynnistymiseen saakka. Jopo-luokalle haetaan erillisellä hakemuksella. Luokassa työskentelee erityisopettaja yhdessä nuoriso-ohjaajan kanssa.
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Koulunkäynninohjaajat
Opettaja ja koulunkäynninohjaajat ovat tiimi, joka suunnittelee, toteuttaa ja arvioi
oppimistilanteita yksilön ja ryhmän tarpeiden mukaisesti. Ammattitutkinnon suorittanut koulunkäynninohjaaja antaa opettajalle paremmat mahdollisuudet eriyttää
opetusta.

Läksykerho
Opettaja voi ohjata oppilaan valvottuun läksyjentekoon, mikäli kotitehtävät ovat
jääneet tekemättä. Läksykerhokäynnistä tiedotetaan huoltajalle. Vuosiluokilla 7-9
oppilaat menevät läksykerhoon heti varsinaisen koulupäivän päätteeksi.

8. Pateniemen yhtenäiskoulussa 2015–2016
Yhteisöllisyys on kantava perusteema, jota rakennetaan koko ajan. Tavoitteena on
oppilaiden, henkilökunnan ja huoltajien välinen hyvä yhteistyö.
Hyvät tavat ovat meidän koulumme arkea. Kaikkien hyvinvointi on tärkeä asia. Työskentelemme yhteisöllisesti ja arvostamme kaikkien työtä.
Keskustelu on avointa, suoraa ja kehittävää. Oppilaskunnan hallitus edustaa koulussamme oppilaita ja vanhempaintoimikunta vanhempia.
Tänä lukuvuonna painopisteet liittyvät koulun OPS –työhön ja ovat





Oppiaineiden ainesisällöt
Arviointikäytänteet
Eheyttävät teemat ja laaja-alaiset taidot
Hyvinvointibarometrit

Kansainväliset projektit
Jatkamme kansainvälistä yhteistyötä. Olemme aktiivisia uusien yhteistyökumppanien ja projektien hakemisessa. TVT ja media ovat vahvasti mukana projektien
käytännöissä.
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9. Kodin ja koulun yhteistyö
Vanhempaintoimikunta HAAVE
Pateniemen koulun vanhempaintoimikunta HAAVE kokoontuu joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina kello 18.00 Pateniemen ala- tai yläkoululla. Kokouksissa käsitellään koko yhtenäiskoulun asioita. Kokouskutsu lähetetään kaikille huoltajille koulun
sähköisen tiedotusjärjestelmän Wilman välityksellä. Kaikki vanhemmat ovat tervetulleita mukaan. HAAVE ottaa kantaa koulun ajankohtaisiin asioihin, tukee oppilaskuntaa eri hankkeissa, sponsoroi luokkaretkiä sekä lahjoittaa stipendejä. HAAVE
myös järjestää oppilaille sekä heidän perheilleen monenlaisia tapahtumia esimerkiksi naamiaiset, rusettiluistelun, jouluaskartelun ja kevätriehan.
Liity HAAVEen ryhmään facebookissa!
Vastuuhenkilöt lukuvuonna 2015 - 16
Liisa Turpeinen, puheenjohtaja,( liisaturpeinen27@gmail.com)
Kaisu Lyöri, varapuheenjohtaja
Päivi Sarome, sihteeri
Maaria Ruotsalainen, tiedotusvastaava
Sari Törmänen, rahastonhoitaja

Wilma
Koulussa on käytössä Wilma -viestijärjestelmä. Opettajat syöttävät Wilman kautta
arvioinnit ja poissaolot sekä viestivät opiskelijoiden ja huoltajien kanssa. Huoltajat
seuraavat ja selvittävät Wilman kautta opiskelijan poissaoloja, viestivät opettajien
kanssa ja lukevat koulun tiedotteita. Wilman käyttöön liittyvissä ongelmatilanteissa,
yhteys ala-/yläkoulun kanslioihin.

19

10. Koulun toiveita vanhemmille
Liikenneturvallisuus
Autolla pysähtyminen koulun oppilasporttien eteen on kielletty. Vain huoltoajo on
sallittu koulun piha- ja paikoitusalueella. Oppilaiden kuljetusta varten on Risuniityntien varressa koulun puolella levike, joihin voi turvallisesti pysähtyä. Pyörä- ja suojatietä pitkin oppilaat pääsevät turvallisesti koulualueelle. Autojen pysäköinti Risuniityntien ja Vallitien risteykseen on kielletty, koska se haittaa Vallitielle kääntymistä.
Yläkoululla oppilaat jätetään Sahantien linja-autopysäkeille.
Jos oppilaan koulumatka on kilometri tai alle, oppilasta pyydetään kulkemaan koulumatkansa jalkaisin. Pyörien säilytykseen koulun pihalla ei ole runsaasti tilaa. Pyörien vähentyessä paranee myös valvonnan mahdollisuus.
Koulumatkoilla tulee noudattaa liikennesääntöjä ja olla muutoinkin varovainen. Koulukuljetusten aikana tulee noudattaa annettuja lisäohjeita.
Kulkuvälineet säilytetään lukittuina niille varatuilla paikoilla. Koulun järjestämissä
kuljetuksissa noudatetaan koulun järjestyssääntöjä.

Matkapuhelimen käyttö koulussa
Puhelinta saa käyttää vain opettajan luvalla. Puhelin on koulussa mukana omalla
vastuulla. Koululla ei ole korvausvastuuta hajonneesta tai kadonneesta puhelimesta.

11. Iltapäivätoiminta
Iltapäivätoiminta
Koulullamme järjestetään iltapäivätoimintaa eka- ja tokaluokkalaisille A- ja Dtaloissa. Toiminnan tavoitteena on antaa lapselle turvallinen ja virikkeellinen iltapäivä koulun jälkeen. Toimintamaksu on 80 € / kk, maksuun sisältyy tapaturmavakuutus
ja lapset saavat iltapäivän aikana välipalan. Toimintaa järjestävät Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pateniemen paikallisyhdistys ohjaajina Ritva Siliämaa ja Outi Vilkuna, puhelin 040 - 8466706 sekä Kansallinen Lasten liiton ohjaajana Arja Parkkinen
puhelin 050-5635601. Lisätietoja IP -toiminnasta
http://www.ouka.fi/oulu/koulutus-ja-opiskelu/aamu-ja-iltapaivatoiminta
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12. Lomake: Pyyntö poissaoloon koulusta
Opettajalle/ Rehtorille

Pyydän________-luokan oppilaalle _________________________________
lupaa olla pois koulusta __________________________________201____
Syy:_________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Oulu ______._______ - 201__

_______________________________________
huoltajan allekirjoitus
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