Lukuvuosi 2020 – 2021 Paulaharjun koulussa

Koulu alkaa ja loppuu keskiviikkona, torstaina ja perjantaina 12. - 14.8.2020 seuraavasti:

klo 8.15 – 11.15

1-2-lk

klo 9.00 – 12.00

3-4 -lk

klo 10.15 – 13.15

5-6 -lk

Maanantaista 17.8.20 alkaen toimitaan lukujärjestyksen mukaisin ajoin.

HUOM! Kun oppilas tulee aamulla kouluun, ei hän jää pihalle odottamaan kellojen sointia, vaan
siirtyy heti sisälle omaan luokkaan käsien pesulle ja odottamaan tunnin alkua. Kouluun tullaan vain
muutama minuutti ennen koulun alkua. Koulun loppuessa tulee heti lähteä kotimatkalle, eikä jäädä
käytäviin odottelemaan.

Syyslukukausi 12.8. - 19.12.2020
syysloma 19.10. - 24.10.2020 (vko 43)
joululoma 20.12.2020 - 6.1.2021

Kevätlukukausi 7.1. - 5.6.2021
talviloma 8.3. - 14.3.2021 (vko 10)
pääsiäinen 2.4. - 5.4.2021
helatorstai 13.5.2021

Koulupäivän rakenne
Klo
8.15 – 9.00

oppitunti 1

9.00 – 9.45

oppitunti 2

9.45 – 10.15

välitunti A

10.15 – 12.00

oppitunti 3 ja 4, sekä ruokailu

12.00 – 12.30

välitunti B

12.30 – 13.15

oppitunti 5

13.15 – 13.30

välitunti C

13.30 – 15.00

oppitunti 6 ja 7

Henkilökunta
1A

LAURA RISTOLAINEN

1B
Stenberg)

MINNA VIHAVAINEN (elokuun sijaisena Kristiina

1-2C

RIINA

2A

MARIA NYHOLM

2B

ANNA SILANDER

2D

PIRJO MOBERG

3A

JENNI KUUSELA

3B

ULLA TOLPPA

4A

LEENA VIROLAINEN

4B

JUKKA LÅNG

4C

JENNI PUHAKKA

5A

ANNA-SOFIA VÄHÄSARJA

AHVENNIEMI

5B

MINNA KINNUNEN

5C

JAANA WALTA

6A

TEEMU LINNA

6B

ANITTA

6C

OSMO SILVOLA

1-2E

SOFIA FERNANDES

VALO

SANNA-KAISA NELIMARKKA-KANSTE

ENG, RUO

MARJA LEUANNIEMI

TS, 6LK

TIINA PIKKARAINEN

RUNDGREN

ERITYISOPETUS SARI SIIRA-HIITOLA
ERITYISOPETUS JA VARAREHTORI ELINA TUOVINEN
S2

ANNA TALONEN

ORTODOKSI USKONTO

RISTO PÄIVINEN

ISLAMIN USKONTO

DALIA ABDELKADER

OHJAAJAT

JANNE AUVINEN, KIRSI JUUSOLA, KAISA-LEENA KORET, OLGA NISSI, JULIA SAUKKONEN

KULTTUURIMENTORI

LARISSA ANGERIA

TERVEYDENHOITAJA

PIRKKO AUTIO

KOULUPSYKOLOGI

TUULI-MARIA LAITINEN

KURAATTORI

SINI LAAMANEN

KIINTEISTÖNHOITAJA

HANNU KERÄNEN

KEITTIÖ

MAIJA AHOLA

KOULUSIHTEERI

KATARINA LEPISTÖ

Muuta
Koulu on mukana erilaisissa hankkeissa ja toiminnoissa. Esimerkiksi päivän rakenteen
muutoksen myötä on kaikilla oppilailla vähintään yksi 30 minuutin pituinen välitunti, joka
mahdollistaa Liikkuva koulu-hengessä aiempaa paremmin välituntiliikkumisen. Tämä
mahdollistaa myös Nuokkarin luokkien välituntien viettämisen pääkoulun pihalla muiden
mukana.
Paulaharjun koulu on mukana Oulun yliopiston kanssa yhteistyönä toteutettavassa Oppiva Ope
-toiminnassa, jossa yhdessä luokanopettajaopiskelijoiden ja yliopiston opettajien kanssa
kehitetään suomalaista peruskoulua.
Oulun kaupungin osana olemme mukana myös valtakunnallisessa Koulukoulu- toiminnassa.
Toiminnan tavoitteena on tuoda tämän päivän koulu tutummaksi huoltajille.
Uintiviikko on viikolla 15/2021, eli 12.4. - 16.4.2021.

PANDEMIA:
Opetushallituksen ja -ministeriön ohjeistuksen mukaisesti koulut toimivat lähtökohtaisesti
lähiopetuksessa, eikä etäopetusta järjestetä lukuvuoden alkaessa. Oulun kaupunki opetuksen
järjestäjänä valmistelee kuitenkin myös suunnitelman tilanteeseen, että opetus jouduttaisiin
koronapandemian toisen aallon takia siirtämään etäopetukseksi tai lähi- ja etäopetuksen
vuorotteluksi.
Oppilaan poissaolojen osalta noudatetaan koulun normaaleja poissaolokäytäntöjä. Poissaoloon
tulee aina hakea lupa. Kouluun ei saa tulla sairaana. Huoltajan tulee ilmoittaa oppilaan
sairaudesta johtuvasta poissaolosta kouluun mahdollisimman pian.

Paulaharjun koulussa tehdään toimenpiteitä pandemian johdosta:
Kiinnitetään huomiota hygieniaan (kuten käsien pesut ja siivous).
Otetaan ruokalassa käyttöön aiemmin iltapäiväkerhon tiloina toiminut osa, jota myöten
ruokalaan saadaan lisää tilaa (sali ei ole ruokailukäytössä, kuten keväällä, vaan
liikuntatuntitilana).
Oppilasryhmät ovat pääsääntöisesti omina ryhminään ja niitä sekoitetaan vain
välttämättömissä yksittäisissä tilanteissa, kuten valinnaisaineet tai tietyt uskonnon tunnit.
Oppilaiden ja henkilökunnan tulee pitää turvavälejä.
Yhteiskäyttövälineitä puhdistetaan tarvittaessa.

Välitunneilla piha-alue on jaettu siten etteivät kaikki luokka-asteet sekoitu keskenään.
Luokat kulkevat tiettyjen ovien kautta sisään ja ulos.
Koko koulun yhteisiä kokoontumisia/tilaisuuksia ei järjestetä.
Oppilaiden lukujärjestykset on tehty siten, että koulu alkaa aina osalla luokista klo 8.15, 9.00 tai
10.15. Samoin koulu loppuu eri aikoihin klo 11.15, 12.00, 13.15, 14.00, 14.15 tai 15.00.
Koulukuljetuksissa tulee noudattaa liikennöitsijän ohjeistuksia, pitää turvavälejä ja huolehtia
hygieniasta.

Kädet pestään aina kouluun tullessa sekä ennen kotiin lähtöä. Lisäksi kädet pestään ennen
ruokailua, ulkoa sisälle tultaessa sekä aivastamisen tai yskimisen jälkeen. Kädet kuivataan
kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin. Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään
saatavilla olevaa käsihuuhdetta. Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan
kertakäyttöinen nenäliina. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella.

Pandemiaan ja sen aiheuttamiin mahdollisiin järjestelyihin liittyen tiedotamme heti, kun
tiedotettavaa tulee. Suosittelemme seuraamaan Wilmaa säännöllisesti.

Toivotamme kaikille hyvää alkavaa lukuvuotta 2020-2021!

