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perusopetusta, ammatillista koulutusta ja lukio-opetusta antavien oppilaitosten
sisätiloissa sekä niiden käytössä olevilla ulkoalueilla.
Tupakkalain tarkoitus on ehkäistä tupakkatuotteiden käytön aloittamista, edistää
niiden käytön lopettamista ja suojella väestöä tupakansavuille altistumiselta. Lain
tavoitteena on ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta aiheuttavien
tupakkatuotteiden käytön loppuminen.
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KOULUN ULKOPUOLELLA ANNETTAVA OPETUS
TUTUSTUMISRETKIÄ lähiympäristöön ja kauemmaksikin tehdään
ajankohtaisuuden ja kunkin luokan kiinnostuksen mukaan.
YÖKOULUJA, LUOKKARETKIÄ JA LEIRIKOULUJA järjestetään
vapaaehtoisuuteen perustuen kiinnostuksen mukaan.
KULTTUURITARJONTAA, etenkin kaupungin tarjoamaa toimintaa
hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan vierailemalla konserteissa, teatteriesityksissä,
taidenäyttelyissä jne.
KAUPUNGIN LIIKUNTATILOJA pyritään käyttämään mahdollisuuksien
mukaan lukuvuoden aikana useasti.
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OPPILASHUOLTO

Koulun yhteystiedot:

KOULUTERVEYDENHOITAJANA toimii Tanja Stark.
Terveydenhoitaja käy kouluilla sovittuina aikoina, noin kerran kuukaudessa. Parhaiten
hänet tavoittaa neuvolan numerosta 044 7791 254. Kouluterveydenhoitajan kanssa

Pitkäjärven koulu
Turuntie 1307

voitte keskustella kaikista lapsenne hyvinvointiin liittyvistä asioista.

31520 Pitkäjärvi

HAMMASHUOLTOON oppilaat saavat kutsun hammashoitolasta joko koulun

Keittiö: 044- 7791 701

kautta tai suoraan kotiin.

Puh: 040 1268 734
e-mail:
paivi.s.isotalo@somero.fi

KOULUPSYKOLOGI Antti Kärnän tavoittaa numerosta
0447791 259.

KOULUKURAATTORI Nina Heikkilän tavoittaa puolestaan numerosta
044 7791 452.
Kuraattori ja psykologi tekevät yhteistyötä kotien ja koulun kanssa lastanne koskevissa
asioissa.

OPPILASHUOLTOTOIMINTA
Oppilashuoltotoiminnan tavoitteena on edistää koko kouluyhteisön hyvinvointia ja
ennakoida ja ehkäistä mahdollisia tulevia ongelmatilanteita. Oppilashuollon
tarkoituksena on tarjota matalalla kynnyksellä apua ja tukea sitä tarvitseville. Matala
kynnys tarkoittaa sitä, että olisi mahdollisimman luontevaa soittaa terveydenhoitajalle,
koulupsykologille, -kuraattorille, opettajalle ja pyytää apua lapsensa koulunkäyntiin.
Ottakaa yhteyttä oppilashuoltohenkilöihin, jos lapsellanne on jostain syystä kurja olo,
kotona on raskasta, elämäntilanteessa on tapahtunut muutos, hän tuntee olonsa

Opettajat:
Päivi Isotalo

koulunjohtaja/
luokanopettaja 5.-6. lk.

Johanna Luhtala

luokanopettaja 1.-2. lk. (virkavapaalla)

sijainen Maarit Helmi
Mirja Aho

va luokanopettaja 3.-4. lk.

Leena Sorvari

tuntiopettaja

Marja Ilmonen

osa-aikainen erityisopettaja

Tuija Ilmonen

osa-aikainen erityisopettaja

Koulunkäynninohjaaja/iltapäiväkerho:
Marika Haapala

yksinäiseksi, masentuneeksi, syrjityksi, käyttäytyminen on muuttunut, on pelkoja,

Keittäjä-siistijät:

syömishäiriöitä ym. Pyydämme huoltajalta luvan, jos meillä on tarvetta keskustella

Päivi Mannonen

keittäjä

yksittäisen oppilaan asioista ja samalla tarjoamme teille silloin mahdollisuuden osallistua

Mervi Mikkola-Hokka

siistijä

oppilashuoltoryhmän kokoukseen. Yhdessä voimme miettiä tilannetta ja etsiä ratkaisuja.
Isojen ja pienten oppilaiden välillä koulullamme on kummitoimintaa. Pääsääntöisesti
kuudesluokkalaiset toimivat kakkosluokkalaisten ja viidesluokkalaiset
ykkösluokkalaisten kummeina.
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LUKUVUODEN TYÖAJAT:
Syyslukukausi

11.8.2015 - 19.12.2015

Kevätlukukausi

7.1.2016 – 4.6.2016

KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ
Kaiken kasvatustyön taustalla on aikuisten välinen yhteen hiileen puhaltaminen ja
yhteisten tavoitteiden mukaan työskenteleminen. Avoimuus ja luottamus syntyvät ja
säilyvät, kun epäselvät asiat selvitetään välittömästi asianosaisten kanssa puhumalla.
INFOTILAISUUS pidetään syyslukukauden alussa. Tilaisuudessa keskustellaan

Lomat:

Syysloma ( vko 42 )

11.10.2015 - 16.10.2015

Talviloma ( vko 8 )

22.2.2016 – 26.2.2016

Pääsiäisloma

25.3.2016 - 28.3.2016

ajankohtaisista kouluun liittyvistä asioista.
VANHEMPAINILTOJA pidetään kevätlukukaudella luokittain. Jokainen
luokanopettaja kutsuu omien oppilaidensa vanhemmat luokkakohtaiseen
keskustelutilaisuuteen.
KOLMIKANTAKESKUSTELUT käydään kerran syyslukukaudella
yhdessä opettajan, oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa. Halukkaille tapaaminen

Vapaapäivät:
Helatorstai

5.5.2016

järjestetään myös kevätlukukaudella.

VANHEMPAINRYHMÄ
Koulullamme toimii aktiivinen vanhempainryhmä, joka toimii linkkinä kotien ja koulun välillä
ja tarjoaa vanhemmille tilaisuuden tuoda oma näkemyksensä koulun kehitystyöhön.
Vanhempainryhmä järjestää erilaisia rahankeruuprojekteja. Saaduilla varoilla
rahoitetaan kouluretkiä.
Uudet vanhemmat toivotetaan lämpimästi tervetulleiksi mukaan toimintaan.

Olemme iloisia, jos vanhempina haluatte antaa osaamistanne osaksi
opetustyötä. Ottakaa yhteyttä luokanopettajaan tai rehtoriin, jos olette
kiinnostuneita esim. sopimaan vierailuita kouluun tai työpaikoille.
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SÄILYTYS
Jokaisella oppilaalla on oma pulpetti, jossa voi säilyttää kirjoja ja koulutarvikkeita.
Liikuntavarustusta varten ovat erilliset säilytyskaapit tai laatikot.
Lisäksi kouluilla on suksivarastot ja säilytystilat luistimia varten.

KOULUTAPATURMAT
Koulussa ja koulumatkalla oppilaalle sattuneen koulutapaturman hoito on peruskoulun
oppilaalle maksuton.
Someron kaupunki on vakuuttanut peruskoulujensa ja lukion oppilaat vapaaehtoisella
tapaturmavakuutuksella. Vakuutus korvaa tapaturmat, jotka sattuvat varsinaisella
kouluajalla, opetuksen aikana, liikunnassa, välitunnilla sekä otettaessa osaa koulun
opetussuunnitelman puitteissa järjestämiin yhteisiin urheilusuorituksiin, retkiin,
käynteihin näyttelyissä, museoissa, tehtaissa jne. sekä matkalla suorinta tietä kouluun tai
koulusta kotiin.
Koulussa tapahtuneesta tapaturmasta tehdään kirjallinen selvitys, joka lähetetään
oppilaan huoltajalle. Vakavat tapaturmat ilmoitetaan viipymättä oppilaan kotiin.

KOULUN OPPILASMÄÄRÄ 2015–2016

1. LUOKKA
2. LUOKKA
3. LUOKKA
4. LUOKKA
5. LUOKKA
6. LUOKKA
YHTEENSÄ

TYTTÖJÄ

POIKIA

6

8

14

4

1

5

6

6

12

5

3

8

6

3

9

4

3

7

31

24

55

MUUTA
Kännyköiden käyttö on koulupäivän aikana kielletty turhan levottomuuden

poistamiseksi. Kännykkä voi kulkea repussa mukana, mutta oltava suljettuna.
Välitunneilla käytettävistä omista leluista, palloista yms. tulee huolehtia itse. Koulu ei
vastaa kuin koulutyössä tarvittavista välineistä.

ILTAPÄIVÄKERHO
Kerhotoiminnan tarkoituksena on tukea koulun kasvatus- ja opetustyötä. Se tarjoaa
monipuolista toimintaa ja antaa mahdollisuuden muuhunkin kuin tavanomaiseen
koulutyöhön turvallisessa ja rauhallisessa ympäristössä. Kerho toimii koululla 13.00–
16.00 välisenä aikana. Toimintaan voivat osallistua 1.-2.-luokan oppilaat. Toiminta on
maksullista. Kerhon vetäjänä toimii Marika Haapala. Yhteistyötä pyritään tekemään
esikoululaisten kanssa.

-7-

-4-

YHTEENSÄ

KOULUN YLEISET JÄRJESTELYT:
KOULUTUNNIT ovat Pitkäjärvellä klo 8.45–14.30 välisenä aikana.
Kunkin oppilaan työaika näkyy hänen lukujärjestyksestään.

PÄIVÄNAVAUKSIA järjestetään pääasiassa luokissa.
Noin kerran kuukaudessa koulun yhteisiä päivänavauksia.

VÄLITUNNIT pidetään koulupäivän aikana opettajan sopimaksi katsomalla
tavalla. Jos välitunti ei ole yhteisen valvonnan aikana, huolehtii opettaja valvonnasta itse.
Välitunnit Pitkäjärven koululla

9.30

- 9.45

10.30 - 10.45
11.30 - 12.00 ruoka+välitunti
12.45 – 13.00
13.45 - 14.00
Koulupäivän aikana opettajat tavoittaa parhaiten välituntisin.

KULJETUSOPPILAIDEN koulukyydit on järjestetty linja-autolla tai

taksilla. Kuljetusten aiheuttaman odotuksen aikana on kouluilla aamuisin ja iltapäivisin
valvonta.

POISSAOLOISTA oppilaan sairastuessa tulee ilmoittaa mahdollisimman
pian, puhelimitse, sähköpostilla tai Wilman välityksellä.
Koulutyön kannalta on toivottavaa, että perheen yhteiset lomamatkat ovat koulun
lomien aikana. Luokanopettaja voi myöntää enintään kolmen päivän loman. Pidemmistä
vapaista tehdään kirjallinen anomus koulunjohtajalle, yli kahden viikon lomista
sivistyslautakunnalle. Lomakkeita saa koululta ja netistä. Huoltaja vastaa siitä, ettei
ylimääräinen vapaa vaikeuta koulutyötä.
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TUKIOPETUSTA järjestetään tarvittaessa. Tukiopetus on eriyttämisen muoto,
jolle on ominaista yksilölliset tehtävät, yksilöllinen ajankäyttö ja ohjaus. Tukiopetuksen
tarkoituksena on auttaa oppilasta, jonka edistyminen opinnoissa on tilapäisesti
vaikeutunut. Tukiopetusta annetaan joko oppilaan työjärjestyksen mukaisten
oppituntien aikana tai niiden ulkopuolella. Luokanopettajat ilmoittavat ajasta
luokkakohtaisesti.
ERITYISOPETUKSELLA tuetaan lapsen koulunkäyntiä sekä lapsen koko
persoonallisuuden kehitystä opetuksellisin ja kasvatuksellisin keinoin. Lähtökohtana
ovat oppilaan vahvuudet sekä lapsen yksilölliset oppimis- ja kehitystarpeet. Opetusta
annetaan joko yksilöllisesti, pienryhmässä tai yhdessä luokanopettajan kanssa.

ARVIOINTI
Arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kuvata, miten hyvin oppilas
on saavuttanut kasvulle ja oppimiselle asetetut tavoitteet. Syyslukukauden suullinen
arviointi annetaan kolmikantakeskustelun yhteydessä ennen syyslomaa. Kirjallinen
väliarviointi annetaan syyslukukauden päätteeksi. Päättötodistus jaetaan keväällä
lukuvuoden päätyttyä.

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
Koulun järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden kanssa keväällä 2004 (liite 1).
Ne tarkastetaan ja läpikäydään yhdessä oppilaiden kanssa lukuvuosittain. Säännöt
tarkastettu 13.8.2015.
Sovittujen sääntöjen rikkomisesta on yhdessä oppilaiden kanssa päätetty seuraavista
rangaistusmenettelyistä.
Luokilla 3.-6. unohduksista tulee unohdusmerkintä. Yli viidestä unohduksesta on
seurauksena jälki-istunto. Unohdukset nollaantuvat kuukausittain. Mikäli unohduksia ei
kuukauden aikana ole, saa pienen palkinnon.
1.-2.-luokalla unohduksista menettää viikon tarransa.
Väkivaltaisuudesta seurauksena on aina jälki-istunto.
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MEIDÄN KOULUN SÄÄNNÖT
PITKÄJÄRVI

Lukuvuositiedote
koteihin
2015–2016

1. Annan työrauhan kaikille.
2. Olen ystävällinen, en kiusaa.
3. Huolehdin tehtävistäni ja tavaroistani.
4. Omien tavaroiden tuonti kouluun on omalla vastuullani.
Koulu ei vastaa kuin koulutyössä tarvittavista välineistä.
5. Noudatan hyviä tapoja.
6. Ruokailen sivistyneesti.
7. Päähineet ja päällystakit jätän naulakkoon oppituntien ja ruokailun ajaksi.
8. En käytä kännykkää koulupäivän aikana.
9. Välitunnit vietän koulun alueella.
10. Pidän huolta ympäristöstäni.
11. Käytän kouluaikana pyöräillessä pyöräilykypärää.
12. Noudatan aikuisten antamia ohjeita.
13. Hyväksyn myös toisten mielipiteet.
14. Koulun sisällä kävelen.

Koulun aikuiset huolehtivat sääntöjen noudattamisesta.

Koulun säännöt otettiin käyttöön huhtikuussa 2004. Sääntöihin lisättiin lautakunnan esittämät
täydennykset joulukuussa 2004. Säännöt tarkastettu 13.8.2015.

Pitkäjärven koulu

