PÖYTÄKIRJA
05.05.2014

Päivämäärä: 05.05.2014 klo 18.00

Paikka: Henkilökunnan taukotila

Läsnä: Heidi Kokko pj, Miia Heilala, Riita Inkala, Annika Kaverinen, Juha Tiirola, Elena Sirviö, Rikuville Kokko, Olavi Ala-aho, siht.
Kokous asiat:
1 § huoltajien koulun käytänteiden arviointituloksia
keskustelua: Tarkastelimme tuloksia ja huomioimme seuraavia asioita:
välituntialue aktivoi tekemään ja liikkumaan, kerhotoimintaa on riittävästi ja se on monipuolista, Wilma on tärkein
viestintäkanava, Wilman tuntimerkinnöissä kehitettävää, kotikoulutoimikunta osallistuu syksyn vanhempainillan suunnitteluun,
koulun kotisivut päivitettävä tarpeeksi useasti, joulujuhla on tärkeä, nuotioillan sijalta voisi olla joka toinen vuosi ohjelmallinen
kevätjuhla, kouluruoka on pääsääntöisesti hyvää, (paitsi rössypotut) joskus ruoka loppuu kesken, talent-kisa on haastava
oppilaalle
2 § uusi päiväjärjestys lv. 2014 –
esitys: Rehtori esitteli uuden mallin ja kertoi, että Haukiputaan kellon Koulussa tämmöinen päivärytmi on ollut käytössä useita
vuosia. Yhdellä koulumme opettajista on kokemusta ko. koulun systeemistä ja hän piti sitä hyvänä ja kokeilun arvoisena
EHDOTUS PÄIVÄRYTMIKSI LV. 2014-2015
KLO

OPPITUNNIT JA TAUOT

8.00 -8.45

oppitunti / jakotunti

8.45- 9.30

oppitunti 1

9.30-9.45

välitunti

9.45 - 11.35

oppitunti 2

ruokatunti portaittain

oppitunti 3

klo 10.00- 11.00
30 minuutin toimintatauko
on kaikille oppilaille yhtä

11.35- 12.05

TOIMINTA TUNTI

12.05- 12.50

oppitunti 4

12.50 -13.00

eväsvälkkä

13.00- 13.45

oppitunti 5

13.45 -14.00

välitunti

tunti, niin koulu päättyy

14.00 -14.45

oppitunti 6

klo 14.30

aikaa.
myös mahd. kaksois-

Iltapäiväkerholaisille ja muille oppilaille on boksi ti, ke ja to.
Ma ja pe kuljetusoppilaiden valvonta klo 14.30 - 15.15
Ma ja pe iltapäiväkerho sitä hakeneille lapsille.

Ruokailu on 10 minuutin välein.
Ruokailun jälkeen palataan
oppitunnille. ( ei välituntia)

keskustelua: Kotikoulutoimikunta piti kokeilua mielenkiintoisena ja kokeilemisen arvoisena. nykyisessä päiväjärjestyksessä
viiden minuutin tauot ovat aiheuttaneet oppilaille ongelmia ehtiä liikuntatunnin jälkeen seuraavalle oppitunnille. Myös liopettajalla on olut sama ongelma.
kotikoulutoimikunnan ehdotus:
Uusia asioita kannattaa aina kokeilla. Kokeilua voi arvioida keväällä 2015 oppilaille suunnatulla kyselyllä.

3 § nuotioillan vastuut
esitys: kyläyhdistys ottaa vastuun grillistä, kahvituksesta, yhdestä toimintapisteestä, jälkisiivouksesta
päätös: Perttu on selvittänyt asian. Reki-Vesalan Asukkaat ry:n kokouksessa on sovittu, että se vastaa nuotioillan grilli- ja
kanttiinitoiminnasta ja nuotioillan tuotto menee kyläydistykelle.
Nykyinen 5 lk saa tuotot kevään Tour de Kids – pyöräilytapahtumasta kevään 2015 luokkaretkirahastoon.

4 § muut asiat
Kokous päättyi klo 19.15
__________________________________________

__________________________________________

Heidi Kokko, pj

Olavi Ala-aho, sihteeri

