HYVÄ TIETÄÄ - Oriveden yhteiskoulun tiedote 2018 – 2109
Tervetuloa opiskelemaan Oriveden yhteiskouluun!

Koulun työ- ja loma-ajat



Syyslukukausi 9.8.2018 - 21.12.2018
Kevätlukukausi 7.1.2019 - 1.6.2019

Jaksot






1. jakso 9.8. - 2.10.
2. jakso 3.10. - 28.11.
3. jakso 29.11. - 6.2.
4. jakso 7.2. - 5.4.
5. jakso 8.4. - 1.6.

Lomat




Syysloma 15. -21.10.2018 (viikko 42)
Joululoma 22.12.2018 - 6.1.2019
Talviloma 25.2.2019 - 3.3.2019 (viikko 9)






9 AB 10. - 14.9. (viikko 37)
9 CDE 17. - 21.9. (viikko 38)
8 AB 13. - 17.5. (viikko 20)
8 CDE 20. - 24.5. (viikko 21)

TET

Oriveden yhteiskoulun yhteystiedot
Opettajiin saat yhteyden Wilmassa, opettajainhuoneen puhelimesta, sähköpostilla tai toimiston
kautta.

Wilma





https://orivesi.wilma.pirnet.fi/
Wilman avulla huoltajat selvittävät oppilaiden poissaolot. Huoltaja on velvollinen
ilmoittamaan, jos oppilas on sairas tai esim. hammaslääkärissä.
Koulun tiedottaa Wilman välityksellä lukuvuoden tapahtumista sekä muista oppilaan
koulunkäyntiin liittyvistä asioista.
Oppilailla ja huoltajilla on omat henkilökohtaiset Wilma-tunnukset ja salasanat.

Koulun kotisivut


https://peda.net/orivesi/perusopetus/yhteiskoulu

Koulun puhelinnumerot
Opettajainhuone 040 1339138
Rehtori Jari Hildén 040 1339253
Va. apulaisrehtori Jenni Decandia 040 5535892
Opinto-ohjaaja Merja Krekelä 050 5688221
Opinto-ohjaaja Marika Salmesvuori 050 5688220
Koulukyydit: Minna Lehti 040 1339127
Toimisto: Erja Soini 040 1339129
Vahtimestari Merja Bister 050 5687619
Koulukuraattori Krista Pentti 040 1339232
Koulupsykologi Pauliina Sarviluoma 040 1339231
Kouluterveydenhoitaja Tuija Koivisto 050 430 7934 (sähköposti tuija.koivisto@tampere.fi)

Ruokailu




Yhteiskoulun oppilaat ruokailevat klo 10.40 tai 11.30. Kaikki oppilaat osallistuvat ruokailuun.
Erityisruokavaliot toteutetaan lääkärin tai ravitsemusterapeutin ohjeiden mukaisesti.
Erityisruokavaliota noudattavan oppilaan poissaoloista on ilmoitettava myös keittiöön, puh.
050 4474877.

Liikkuva koulu
Yhteiskoulu on mukana valtakunnallisessa Liikkuva koulu –ohjelmassa, jonka tavoitteena on
aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä. Liikkuvassa koulussa ajatellaan asioita uusilla tavoilla:
istutaan vähemmän, tuetaan oppimista toiminnallisilla menetelmillä, liikutaan välitunneilla ja
kuljetaan koulumatkat omin lihasvoimin. Koulu kannustaakin oppilaita kulkemaan koulumatkat
kävellen tai polkupyörällä turvallisuus huomioon ottaen.
Viihtyisämpiä koulupäiviä syntyy tekemällä yhdessä ja ottamalla oppilaat mukaan suunnitteluun,
päätöksentekoon ja toimintaan. Vuorovaikutus ja yhteistoiminnallisuus parantavat koulun ilmapiiriä,
millä on vaikutuksensa myös koulun työrauhaan, oppilaiden sosiaalisiin taitoihin ja oppimiseen.
Liikkuva koulu –ohjelma on yksi pääministeri Juha Sipilän hallituksen osaamisen ja koulutuksen
kärkihankkeista.

Loma-anomukset




Luokanvalvoja voi myöntää vapautusta koulutyöstä esim. Lomamatkaa varten enintään
viideksi päiväksi. Lupa pidempään poissaoloon on anottava rehtorilta.
Anomuslomakkeen voi noutaa toimistosta tai tulostaa koulun kotisivuilta kohdasta
“Sähköiset työvälineet”.
Oppilas kysyy opettajilta etukäteen, mitä tehtäviä annetaan loman aikana ja huolehtii niiden
tekemisestä ennen kuin palaa kouluun.

Lupa-asiat
Huoltajia pyydetään päivittämään Wilmaan (etusivun oikeassa reunassa Lomakkeet ->
Oppilastietolomake) seuraavat lupa-asiat:








Oppilaasta otettuja kuvia saa käyttää koulun verkkosivuilla.
Oppilas saa käyttää verkko-oppimisympäristö Peda.netiä, ja hänelle voidaan luoda omaTilatunnus.
Huoltajien yhteystiedot saa antaa oppilasta kuljettavalle autoilijalle.
Oppilaan yhteystietoja saa antaa luokan toisten oppilaiden huoltajille.
Oppilas saa siirtyä opettajan johdolla ja opettajan antamien ohjeiden mukaisesti jalan,
pyörällä, mopolla tai julkisilla kulkuneuvolla liikuntapaikalle tai retkikohteeseen
liikennesääntöjä noudattaen.
Opettajat ja muu koulun henkilökunta voivat tarvittaessa kuljettaa oppilasta omalla autolla
esim. Liikuntapaikkojen välillä tai terveyskeskukseen.

Koulunkäynnin tukeminen ja erityisopetus
Erityisopettajat:
7. luokat: Ani Peltola (050 4133211), luokka A010
8. luokat: Jussi Raivio (040 1339160), luokka A209
9. luokat: Miia Hantula (050 3095270), luokka A202
7. - 9.lk pienryhmä: Marjo Komaro (040 1339230), luokka A009

Koulunkäynninohjaajat:
7.lk Kirsti Saarela
8.lk Carita Toskala
9.lk Mirka Pasma
7. - 9.lk pienryhmä Liisa Lahnaoja

Mikäli koulunkäynti aiheuttaa huolta, kannattaa ottaa heti yhteyttä aineenopettajaan sopivan tuen
selvittämiseksi. Tuki voidaan toteuttaa esimerkiksi tehtävien eriyttämisellä, läksytuella tai
tukiopetuksella. Tarjolla on myös erityisopettajan, koulunkäynninohjaajan, terveydenhoitajan,
kuraattorin ja muun oppilashuoltohenkilökunnan tuki.
Tukea tarjotaan kolmiportaisesti:
Yleinen tuki:



Pääsääntöisesti luokassa annettavaa lisätukea.
Myös koulupäivän jälkeen annettava tukiopetus ja läksytuki ovat yleistä tukea.

Tehostettu tuki:



Tarjotaan, jos tuen tarve on toistuvaa ja pitkäkestoista.
Tehostettua tukea varten luokanvalvoja ja aineenopettajat laativat yhdessä oppilaan ja
huoltajien kanssa pedagogisen arvion, joka käsitellään pedagogisessa tiimissä. Tarvittavat
tukimuodot kirjataan oppimissuunnitelmaan.

Erityinen tuki:




Jos tehostettu tuki ei riitä, luokanvalvoja tekee yhdessä oppilaan, huoltajien ja pedagogisen
tiimin kanssa pedagogisen selvityksen.
Erityisen tuen piiriin siirtämisestä päättää kasvatus- ja opetusjohtaja.
Oppilaalle laaditaan HOJKS eli henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva
suunnitelma.

Kasvatus – ja tukitoimien pikaopas
Oppimisen tukeminen
Tukiopetus


Järjestetään aineryhmittäin. Opettajat ilmoittavat aikatauluista oppilaille ja huoltajille
Wilman kautta.

Läksytuki




Jos oppilas tarvitsee apua koulutehtävien teossa, hän voi mennä läksytukeen koulupäivän
päätteeksi.
Myös opettaja voi ohjata tekemään unohtuneita tehtäviä läksytukeen.
Läksytukea pitävät koulunkäynninohjaajat.

Erityisopettajan ja koulunkäynninohjaajan tuki


Erityisopettajan ja koulunkäynninohjaajan tukea voi saada yleisopetuksen ryhmässä
aineenopettajan luokassa tai luokka-asteittain erityisopetuksen luokassa.

Koeparkki


Järjestetään tarpeen mukaan torstaisin koulupäivän jälkeen niille oppilaille, jotka ovat
varsinaisena koepäivänä poissa koulusta.

Oppilaiden väliset konfliktit
Vertaissovittelu (verso)


Koulutetut verso-oppilaat sovittelevat oppilaiden välisiä pieniä kiistoja.

Opettaja


Opettajat selvittävät kiusaamistapauksia niiden ilmetessä.

Kuraattori


Osallistuu toistuvien ja vakavien kiusaamistapauksien selvittelyyn.

Rehtori


Selvittää uhkaus- ja väkivaltatapaukset yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Käyttäytymisen ohjaaminen








Ohjauskeskustelu
Kasvatuskeskustelu
Jälki-istunto
Rehtorin ohjauskeskustelu
Rehtorin puhuttelu
Kurinpitomenettelyt
Kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen

