Sompio-tiedote – Hauskaa helmikuuta

Työjärjestyksestä poikkeavia aikatauluja
Talviloma
Ennen muinoin puhuttiin koulujen kevättalven lomasta hiihtolomana, mutta ajan saatossa on loman nimeksi vakiintunut talviloma. Tämä lienee tähän hetkeen sopivampi
nimi lomalle, kun ottaa huomioon, miten monin eri tavoin perheet ja koululaiset nykyisin
tätä lomaa viettävät.
Talvilomat pidetään vakiintuneeseen tapaan Suomessa porrastetusti kolmen viikon jaksolla helmi-maaliskuussa. Etelä-Suomessa
(esim. Helsinki, Kerava, Turku ja Pori) koululaiset talvilomailevat viikolla 8 (19. – 25.2.2018). Väli-Suomen kunnissa, kuten Tampereella, Vaasassa, Jyväskylässä ja Mikkelissä koululaiset lomailevat
viikolla 9 (26.2. – 4.3.2018). Itä- ja Pohjois-Suomen kunnissa, kuten Kuopiossa, Joensuussa, Kajaanissa, Oulussa ja Rovaniemellä tämä viikon mittainen talvitauko on viikolla
10 (5. – 11.3.2018).
Selvyyden vuoksi vielä tämä raamitettu muistutus:

Keravan koululaisten talviloma
viikko 8 (19. – 25.2.2018)
Luokanvalvojan ja valvontaluokan oppilaiden yhteinen tunti = luokanvalvojantunti
Kerran kuukaudessa yläkoulun oppilaat ja heidän luokanvalvojansa
kohtaavat toisensa luokanvalvojan tunnilla, joka ei ole oppitunti sanan perinteisimmässä merkityksessä. Helmikuussa luokanvalvojan
tunti on torstaina 8.2.2018 kello 12.30 – 13.15. Melko usein näillä lvtunneilla on teemana koko yläkoulua koskevia asioita ja tällä kertaa
kerrataan mm. jälki-istunnon perusteet ja oppilaat antavat palautteen arvioinnista. Myös oppilaskunnan yhteisiä asioita käsitellään
usein lv-tunneilla. Mutta jos suinkin on aikataulullisesti mahdollista,
on erittäin tärkeää, että luokanvalvoja ja hänen valvontaluokkansa
oppilaat ehtisivät jutella myös ”niitä näitä” – kertoa kuulumisia, esittää toiveita ja ehdotuksia eteenpäin vietäväksi, jakaa kiitoksia jne..
Alakoulussa opettajan ja oppilaiden tämänkaltainen vuoropuhelu on mahdollista melkein koska vain, jopa
päivittäin, jos siihen tuntuu olevan erityistä tarvetta

Luokanvalvojan tunti to 8.2.2018 kello 12.30 – 13.15
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Järjestyssääntöjen rikkomisesta seuraa …
… tietyin perustein jälki-istuntoa. Kuten edellä kerroin, nämä
perusteet kerrataan helmikuun luokanvalvojan tunneilla. Jälkiistuntoon johtavia järjestyssääntörikkomuksia kerätään luokanvalvojatuntien väliseltä ajalta ja jälki-istuntoa määrätään
seuraavin perustein:
 yhden tunnin jälki-istunto seuraa viidestä tai useam-

masta kännykkämerkinnästä, myöhästymisestä tai oppitunnin häirinnästä ja
 kahden tunnin jälki-istunto seuraa lunttauksesta
Ennen jälki-istunnon määräämistä oppilaalle kerrotaan perusteet ja ne ovat itse asiassa helposti löydettävissä
Wilmasta, joka kerää erilaiset tuntimerkinnät selkeästi luettavaan muotoon.
Jälki-istunnossa voidaan teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä, harjoituksia ja tehtäviä, joiden tulee olla kasvatusta, opetusta ja kehitystä tukevia, oikeassa suhteessa oppilaan tekoon tai laiminlyöntiin sekä ikä ja kehitystaso huomioon ottaen oppilaalle sopivia. Oppilas voidaan myös velvoittaa istumaan hiljaa jälki-istunnon ajan. (POL 30.12.2013/1267)

Jälki-istunto to 15.2.2018 kello 15.05 – 17.05
Vanhojen tanssit
Torstaina 15.2.2018 on abiturienttien perinteinen
penkka- riajelupäivä ja Keravan lukion abit ovat
ilmoittaneet poik- keavansa Sompionkoulun pihalla
viiden kuorma-auton saattu- eessa noin kello 12.30.
Seuraavana päivänä perjantaina 16.2.2018 tanssivat
lukion vanhimmat vanhojen tansseissa. Sompion koulun
ala- koululaiset ja 9.-luokkalaiset on kutsuttu
seuraamaan tätä tanssikavalkadia kello 10.15 – 11.30
(noin).
Tanssien jälkeen koulupäivä jatkuu lukujärjestyksen mukaan.

Vanhojen tanssit pe 16.2.2018 kello 10.15 – 11.30
(Keravan lukio; kutsutut: alakoululaiset & 9.-luokkalaiset)
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Ilmoitettavaa, muistettavaa ....
Yhteishaku toiselle asteelle
Sompion koulu 9.-luokkalaisten perusopetuksen loppukirivaihetta on vielä jäljellä muutamia kuukausia,
mutta jo nyt heidän tulee alkaa tehdä suunnitelmia oman elämänsä suhteen ensi syksyä koskien. Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku alkaa tiistaina 20.2.2018 ja se päättyy 13.3.2018.

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2018 - 2019
Tässä vielä näkymää jo tulevaan lukuvuoteen 2018 - 2019 esim. mahdollisten lomasuunnitelmien tueksi.
Perusopetuslain 23 §:n 1 momentin mukaan lukuvuosi alkaa 1. päivänä elokuuta ja päättyy 31.
päivänä heinäkuuta. Lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Perusopetuksen lukuvuoden päättymisajankohdasta säädetään asetuksella. Lukuvuoden koulutyö päätetään perusopetusasetuksen 7 §:n 1 momentin mukaan viikon 22 viimeisenä arkipäivänä, joka lukuvuonna 2018 - 2019 on lauantai 1.6.2019. Lukuvuoden 2018 - 2019 työpäiviä vähentää itsenäisyyspäivätorstai 6.12.2018 sekä vapunpäiväkeskiviikko 1.5.2019. Työpäiviä lukuvuoden aikana on
perusopetuksessa näin ollen yhteensä 188.
Perusopetuksen lisäopetusta tulee perusopetusasetuksen 3 §:n 1 momentin mukaan antaa vähintään 1 100 tuntia.
Toimialajohtajan päätös 27.11.2017 § 78 / 2017
 syyslukukausi 9.8. – 21.12.2018 (91 työpäivää)
- syysloma 15. – 19.10.2018 (viikko 42)
- itsenäisyyspäivä to 6.12.2018 (vapaapäivä)
- joululoma 22.12.2018 – 6.1.2019
 kevätlukukausi 7.1.2019- 1.6.2019 (97 työpäivää)
- talviloma (viikko 8)18.2.2019-22.2.2019
- vapaapäivä 1.5.2019 (vapunpäivä)

Lopuksi iloisia ”perheuutisia”
Helmikuun alun valtakunnallinen perheuutinen ja Suomen tasavallan presidenttiparin poikavauva. Onnea
presidenttiperheelle!
Jo hieman aikaisemmin suomalaiset villitsi myös Tanhupallon Karvamadon perheenlisäys. Tanhupallon laskutaito oli hieman epätarkka, joten lopulta jäi epäselväksi, kuinka monta karvamatovauvaa oli kenkälaatikkoon
ilmestynyt. Mutta sen Tanhupallo osasi kertoa, että äiti ja isä olivat sitä mieltä, ettei kaikkia voida pitää, vaan
osa vauvoista pitää antaa adoptoitavaksi.
Facebook-sivuillaan Tanhupallo etsikin karvamatovauvoille hyviä ja huolehtivia adoptiokoteja. Sompion koulun 3-6-luokan opettaja Maarit otti yhteyttä Tanhupalloon ja kertoivat haluavansa tarjota yhdelle karvamatovauvalle adoptiokodin omassa luokassaan. Ja kas vain – tuhansien vastausten joukosta Maaritin vakuuttava
kuvaus omien oppilaidensa innosta, halusta ja vastuuntunnosta vetosi Tanhupalloon ja niinpä yksi karvamatovauvoista tulee Sompioon viikolla 6. Hoitovastuuta jaetaan myös 4A-luokan kanssa.
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Karvamatovauvalla ei ole vielä nimeä, mutta nimijäiset ovat kuulemma tulossa. Olen tarjonnut itseni kutsuvieraslistalle 😉!

Ystävällisin terveisin
Risto K
040 318 2250
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