NUMMEN YHTENÄISKOULUN
LUKUVUOSITIEDOTE
2016-2017
ALAKOULU
Seminaarin koulu
Seminaarinkatu 2
13130 Hämeenlinna

Ahveniston parakit
Turuntie 33
13130 Hämeenlinna

Rehtori Kati Hirvonen
vs. apulaisrehtori Antti Yrttimaa
Koulusihteeri Päivi Uusinoka
Sähköpostiosoite on muotoa:

Hirsimäen luokat
Hirsimäenkatu 29
13500 Hämeenlinna

puh. 03-621 2472, 050-336 6788
puh. 03-621 3260, 050-361 1319
puh. 03-621 2576, 040-868 6015
etunimi.sukunimi(at)hmledu.fi
(opettajat, ohjaajat ja rehtori)
etunimi.sukunimi(at)hameenlinna.fi
(koulusihteeri, kaupungin muu henkilöstö)

Nummen yhtenäiskoulun kotisivu (ovat vielä työn alla lukuvuoden alkaessa)
löytyy osoitteesta:
http://www.hameenlinna.fi/Palvelut/Koulut-ja-opetus/Koulut-1-9/Nummen-yhtenaiskoulu/

LUKUVUOSI 2016 -2017

Jälleen käynnistyy uusi kouluvuosi. Elämme muutoksen keskellä ja nyt te oppilaat tulettekin Nummen
yhtenäiskouluun. 1.8.2016 alkaen Hämeenlinnan ja lasten ja nuorten lautakunnan päätöksellä ovat
lakkautuneet Ahveniston koulu ja Nummen koulu ja näistä yksiköistä on muodostunut uusi Nummen
yhtenäiskoulu.
Arki jatkuu vielä seuraavat kaksi kouluvuotta näissä nykyisissä toimiyksiköissä: 1-2. vuosiluokan oppilaita
Hirsimäessä, 1.-4. vuosiluokkia Seminaarin koululla, 4.- 9. vuosiluokat Ahveniston koululla ja siellä
pihamaalla olevassa parakkikoulussa. Elokuussa 2018 on tavoitteena päästä ihan upouuteen
koulurakennukseen Nummelle. Talohan on muutakin kuin koulu, se on koko alueen palvelukeskus.
Rakentaminen tontilla on alkanut nyt kesäkuussa 2016, kuten ylänurkan kuvasta näkyy.
Meitä on nyt siis iso joukko näissä eri kouluyksiköissä. Oppilaita on n. 900 ja opetus- ja ohjaushenkilöstöä
65-70. Koulun rehtorina toimii Kati Hirvonen ja apulaisrehtori on vs. Antti Yrttimaa. Tämän lisäksi arjen
apuna meillä rehtoreilla koko henkilöstön lisäksi on Seminaarille, parakkiin ja yläkouluun nimetty
vastuuopettajat. Yläkoulussa hän on Marketta Hulkko-Lassila, Seminaarilla Susanna Aartolahti-Tikkanen ja
parakilla Virpi Mikkonen.
Elämme murrosvaihdetta myös opetussuunnitelman suhteen. Alakoulun vuosiluokan 1.-6. ottavat käyttöön
uuden opetussuunnitelman ja yläkoulun 7.-9. vuosiluokat opiskelevat vielä vanhan vuoden 2004
opetussuunnitelman mukaan. Tämä varmasti tuo jo uutta myös yläkoulun puolelle, ei niinkään sisältöön
mutta menetelmiin. Uusi opetussuunnitelma korostaa erityisesti oppimista, oppilaiden osallisuutta ja siten
myös vastuuta omista opinnoista sekä erilaisia taitoja että eheyttäviä kokonaisuuksien yksittäisten tietojen
sijaan. Toki jo tähän mennessäkin ovat mm. erilaiset taidot, tieto- ja viestintäteknologian käyttö, yms. olleet
merkittävässä asemassa niin opetuksessa kuin oppimisessa.
Tulevina kahtena kouluvuonna on tarkoitus suunnitella yhdessä niin henkilöstön kuin oppilaiden ja teidän
huoltajien sekä muiden rakennuksessa toimijoiden ja käyttäjien kanssa uuden palvelukeskuksen toimintaan
liittyviä asioita. Varsinainen rakennus on pieniä viilauksia lukuun ottamatta suunniteltu, mutta monet muut
asiat ovat vielä työn alla. Kunnioittava vuorovaikutus ja kohtaaminen ovat koko lännen alueen ”punainen
lanka” kasvatus- ja opetustyössä. Nummen yhtenäiskoulun arvot ovat turvallisuus, osallisuus, yrittäminen,
arvostaminen ja kestävä elämäntapa. Arvot näkyvät arjessa oikeana asenteena. Nämä arvot ja
toimintaperiaatteet ohjaavat meitä myös tällä kahden vuoden matkalla kohti uuden ja yhteisen
toimintakulttuurin luomista uusi opetussuunnitelma ohjekirjana.
Hyvää alkavaa lukuvuotta kaikille!
Kati Hirvonen
rehtori

Antti Yrttimaa
apulaisrehtori

HENKILÖKUNTA JA YHTEYSTIEDOT
SEMINAARIN KOULUN TILAT
1A Teija Lehtimäki
1B Kia Sjöman-Jokinen
1D Katariina Saarinen
2A Piritta Siekkinen
2B Leena Ellonen
3A / Seminaarin tilojen vastuuopettaja
Susanna Aartolahti-Tikkanen
3B Tiina Hahl-Kulmala
3C Outi Peltola
4A Jaana Piiroinen
4C Minna Martin-Päivä
resurssiopettaja Riikka Haapaniemi
kouluohjaajat Pirjo Peltola, Iiris mäkinen

1.lk opettajien puh. 03-621 3629, 050-431 6085

2.lk + 4A ja 4C opettajien puh. 03-621 3638, 050-571 4066

puh. 03-621 2057, 040-8696 258
3 B ja 3C opettajien puh. 03-621 3628, 050-408 6150

puh. 050-384 5356

AHVENISTON PARAKIT
4B Auli Kaurtola
4D Hanna Toiviainen-Ollila
5A Maria Vainionpää
5B Riikka Kurki
5C Saija Alanko
5D Karri Putti
6A Elina Ilmarinen
6B / Ahveniston parakkien vastuuopettaja
Virpi Mikkonen
6C Jukka Sihvo
resurssiopettaja Riikka Haapaniemi

4.lk opettajien puh. 03-621 3697, 050-461 2617
5A ja 5B opettajien puh. 03-621 3698, 046-920 6353
5C ja 5D opettajien puh. 050 564 2582
6.lk opettajien puh. 03-621 3696, 050-572 5380

HIRSIMÄKI
1C Susanna Allén
2C Pirjo Tuunainen
kouluohjaaja Else Laukkanen

Hirsimäen puh. 03-6213 272, 050-5090 957

rehtori
vs. apulaisrehtori
koulusihteeri
kouluisäntä
erityisopetus
erityisopetus
tekninen työ 6 lk
tekstiilityö 6 lk
englannin kieli
saksan kieli
ruotsin kieli
S2-opetus
elämänkatsomustieto
ortodoksi
islam ja arabia

Kati Hirvonen
puh. 03-621 2472, 050-3366 788
Antti Yrttimaa
puh. 03-621 3260, 050-3611 319
Päivi Uusinoka
puh. 03-621 2576, 040-8686015
Jan Bergdahl
puh. 040-8659576
Päivi Mäkelä
puh. 03-621 3471, 050-3845 286
Satu Laitila
puh. 03-621 3261, 050-5090 950
Lasse Koskelainen
Anu Pääskyvuori
Tatiana Stålhammar (6A lk)ja B-luokkien luokanopettajat
Tatiana Stålhammar
Meeri Leskinen
Nanna Sauri-Konttila
Seminaarin koulun ryhmät (Seminaari), Anu Pääskyvuori (Ahvenisto)
Maura Ihatsu
Nedal Al Mulliyeh

thai
viro
tsetsenia

Daranee Lehtonen
Ilona Jogi
Sovdash Djoukaeva

terveydenhoitaja
terveydenhoitaja

Mirja Salminen 4.-6.lk Ahvenisto
Katri Jakku 1.-3.lk + 4A ja 4C
Seminaari ja Hirsimäki

puh. 050-552 9414
puh. 03-621 3966

koulupsykologi

Katja Poikkimäki

puh. 040-869 6441

keittiö, Hirsimäki
keittiö, Seminaari
keittiö, Ahvenisto

puh. 050-5090958, hirsimaki.paivakotikeittio(at)linnanateria.fi
puh. 050-5090829, erottajan.koulukeittio(at)linnanateria.fi
puh. 040-8682167, ahveniston.koulukeittio(at)linnanateria.fi

Sähköpostiosoite on muotoa:

etunimi.sukunimi@hmledu.fi (opettajat, ohjaajat, rehtori)
etunimi.sukunimi@hameenlinna.fi
(koulusihteeri ja muu kaupungin henkilöstö)

Iltapäiväkerho
Jukolassa

Vastuuohjaaja Annina Gynther
Ohjaaja Riikka Toukovalkama
Ohjaaja Rasmus Karevaara
Ohjaaja Sanni Lilli

puh. 0400-744 057

Hirsimäessä

Vastuuohjaaja Else Laukkanen
Ohjaaja Orvokki Lestelä

puh. 0400-744 054

LUKUVUODEN TYÖAIKA
syyslukukausi 11.8.-22.12.2016

syysloma 17.10.-21.10.2016 (vko 42)

kevätlukukausi 9.1.-3.6.2017

talviloma 27.2.-3.3.2017 (vko 9)

joululoma 23.12.2016-8.1.2017

PÄIVITTÄINEN TYÖAIKA
Seminaari ja Ahvenisto
1. jakso:
8.30 - 9.15

Hirsimäki
1.jakso

8.30 - 9.15

välitunti:

9.15- 9.20

välitunti

9.15 - 9.30

2.jakso:

9.20 – 10.05

2.jakso

9.30 - 11.15

välitunti:

10.05- 10.30

välitunti

11.15 - 11.45

3.jakso:

10.30 – 12.15

3.jakso

11.45 - 12.30

välitunti:

12.15-12.45

välitunti

12.30 - 12.45

4.jakso:

12.45- 13.30

4.jakso

12.45 - 13.30

(välitunti

13.30-13.45)

5.jakso

13.45-14.30

Nummen ruokailu 10.30-12.00 välillä porrastetusti. Hirsimäen ruokailu 10.30- 11.00 välillä.
Opettajat ovat tavoitettavissa parhaiten välituntien aikana.

KOULUKULJETUSAIKATAULU
Nummi – Seminaari
Huom! Paikalla tulee olla 5 min. ennen auton lähtöä!
8.15
9.00
10.15

Seminaari – Nummi
Ajat ovat lähtöaikoja Seminaarilta.
11.45 - ei maanantaisin, tiistaisin ja keskiviikkoisin
12.30
13.45
14.45 - ei perjantaisin

Iltapäiväkerholaiset jätetään matkalla Jukolaan.

WILMA
Wilma toimii yhtenä tärkeänä kodin- ja koulun välisenä yhteydenpitovälineenä. Jos huoltajalla ei ole vielä Wilmatunnuksia tai ne ovat kadonneet, ottakaa yhteys koulusihteeriin. Ohessa linkki Wilman kirjautumissivulle sekä
tärkeimmät Wilma-ohjeet https://wilma.hameenlinna.fi/
OPPILAIDEN POISSAOLOT
Huoltajan tulee ilmoittaa oppilaan sairaudesta tai muusta poissaolosta välittömästi luokanopettajalle.
Korkeintaan kolme päivää kestävä muu poissaolo anotaan lomakkeella luokanopettajalta ja yli kolmen päivän
pituinen poissaolo koulun rehtorilta. Poissaololomakkeen saa tulostettua koulun kotisivulta. Sairaspoissaolojen
läksyt tiedustellaan kavereilta ja muiden poissaolojen aikaiset tehtävät tehdään opettajan antamien ohjeiden
mukaan vanhempien valvonnassa. Toivomme, että perheen yhteiset matkat tehdään koulun lomien aikana.
Poissaolot hyväksytään/merkataan Wilmassa opettajan toimesta.
Jos lukuvuoden aikana oppilaalla on toistuvia poissaoloja
30h, opettaja arvioi lisätuen tarpeen ja on yhteydessä kotiin
50h, opettaja ottaa yhteyttä kotiin, tarvittaessa sovitaan tapaaminen
-opettaja ja huoltaja sopivat, miten oppilaan koulunkäyntiä yhdessä tuetaan
-opettaja ottaa esille, mitä toimenpiteitä poissaolojen lisääntyminen tuo (kts. alla).
100h, kutsuu koolle yksilöllisen oppilashuoltopalaverin
-opettaja konsultoi asiantuntijoita ja kutsuu heidät koolle (esim.
terveydenhoitaja/erityisopettaja/perhetyöntekijä/koulupsykologi)
-opettaja kutsuu tarvittavat asiantuntijat, huoltajat ja lapsen OHR-tapaamiseen
-OHR:ssä arvioidaan tilanne ja kirjataan suunnitelma
-palaverissa arvioidaan lastensuojeluilmoituksen tekemisen tarve

KOULURUOKAILU
Ruokailu tapahtuu klo 10.30 – 12.00 välisenä aikana opettajan johdolla. Ruokailussa noudatetaan hyviä ja
kohteliaita ruokailutapoja. Periaatteena on, että kaikkia tarjolla olevia ruokia maistetaan. Kaikki otettu ruoka
syödään ja lautanen on tyhjä, kun se palautetaan keittiöön. Ruokajuomaksi suosittelemme maitoa.
KIRJAT JA VÄLINEET
Peruskoulussa oppilaat saavat koulukirjat ja tarvikkeet. Koska osa opiskelutarvikkeista on tarkoitettu
monivuotiseen käyttöön, toivomme, että myös kodeissa painotettaisiin niiden huolellista käyttöä. Uudet
kierrätettävät oppikirjat päällystetään kotona. Rikkoutuneen tai kadonneen opiskeluvälineen joutuu huoltaja
korvaamaan.
KOULUMATKAT
Pyörät on pidettävä aina lukittuna ja ne on säilytettävä telineissä. Koulu ei vastaa koulumatkalla tai koulupäivän
aikana rikkoutuneista polkupyöristä. Koulupäivän aikana tehtävillä pyöräretkillä on kypäräpakko. Myös
koulumatkoilla on käytettävä pyöräilykypärää. Seminaarin koululla opiskeleville pyörätelineet sijaitsevat entisen
Nummen päiväkodin kiinteistön pihassa (bussien odotuspaikka). Ahveniston koululla opiskeleville pyörätelineet
sijaitsevat parakkien läheisyydessä.
Toivomme, että myös kodeissa puhutaan koulumatkan vaaroista ja vastuullisesta liikennekäyttäytymisestä.
Ahvenistolle kulkevien tulisi kiinnittää erityistä huomiota Aleksis Kiven kadun alikulkutunnelissa sekä
Liivuorentien, Rapamäentien ja Taimistontien ylityksissä.

Seminaarin koulun 1-3 –luokan ja 4A- sekä 4C-luokan koulukyytien lähtö- ja paluupaikka sijaitsee Nummen ostaria
vastapäätä osoitteessa Sammontie 1. Kokoontumispaikkana toimii puretun Nummen päiväkodin kiinteistö
osoitteessa Sammontie 3. Myös pyörille on telineet. Kadun varrella Sammontie 3 kiinteistön edessä on levike,
johon huoltajat voivat jättää autolla kouluun tulevat oppilaat. Toivomme, että jätätte oppilaat nimenomaan
samalle puolelle tietä, jottei kadun ylitys luo vaaratilannetta.
4A- ja 4C-luokan A2-kielet toteutetaan Ahveniston yksikössä maanantaisin klo 12.45-13.30 ja keskiviikkoisin klo
13.45-14.30. A2-kielen lukijat menevät samalla bussikyydillä kuin muut jääden Ahveniston bussipysäkillä pois. A2kielten tuntien jälkeen oppilaat lähtevät itsenäisesti kotiin ja tarvittaessa noutavat polkupyörän Sammontien 3
kiinteistön pihasta.
LIIKUNTATUNNIT
Liikuntatunnilla oppilailla pitää olla liikuntaan sopivat vaatteet, jalkineet ja pyyhe. Tuntien jälkeen käydään
suihkussa, ellei opettaja toisin ilmoita. Opettaja voi antaa tilapäisen vapautuksen liikunnasta huoltajan kirjallisen
selvityksen perusteella, liikuntatunneilla on kuitenkin läsnäolopakko. Ulkoliikunnassa ei ole pakkasrajaa, mutta
sääolosuhteista johtuen ulkoliikuntatunti voidaan vaihtaa sisälle opettajan harkinnan mukaan. Oppilas tarvitsee
omat talviliikuntavälineet, sillä koulun varastossa on rajallinen määrä oikean kokoisia välineitä.
PUKEUTUMINEN
Oppilaiden pukeutumisessa pitää ottaa huomioon sääolot. Päähinepakko alkaa syysloman jälkeen ja päättyy
huhtikuussa säiden salliessa. Kaikkiin oppilaan vaatteisiin ja tarvikkeisiin on syytä merkitä oppilaan nimi.
Sisätiloihin suosittelemme erillisiä sisäjalkineita. Käytävälle ja eteistiloihin ei voi jättää tavaroita kouluajan
jälkeen, vaan vaatteet ym. välineet tulee viedä kotiin.
LÖYTÖTAVARA
Kadonneita tavaroita voi kysellä vahtimestarilta tai opettajilta.
VÄLITUNNIT
Välitunnit vietetään ulkona. Kovalla pakkasella tai rankkasateella voi olla sisällä erillisellä luvalla. Pallopelejä saa
pelata vain niille varatuilla alueilla. Lumipallojen heittely ja muut vaaralliset leikit ovat kiellettyjä.
KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA
Lasten liikunnan tuki järjestää iltapäivätoimintaa 1.-ja 2.- luokkien oppilaille sekä myös muiden vuosiluokkien
erityisen tuen oppilaille Hirsimäen koululla ja Jukolan koululla. Jukolan koululle oppilaat kuljetetaan Seminaarin
koululta bussilla koulupäivän päätteeksi. Huoltaja noutaa lapsen Jukolan koululta tai lapsi kulkee Jukolasta kotiin
itse. Iltapäivätoiminnan hakulomake löytyy Hämeenlinnan kaupungin opetuspalveluiden sivuilta.
AVOIMET OVET
Arkityöskentelymme on aina avointa, joten toivotamme vanhemmat tervetulleeksi seuraamaan opetusta milloin
vain.
OPPILAAN ARVIOINTI
Nummen koulussa arviointi alkavana lukuvuonna toteutuu seuraavasti:
- 1. luokilla aloituskeskustelu alkusyksystä sekä arviointikeskustelu oppilaan,
huoltajien ja opettajan kesken marras-helmikuun aikana
- 2. luokasta lähtien arviointikeskustelu oppilaan, huoltajan ja opettajan kesken
vuosittain marras-helmikuun aikana. Opettajan vaihtuessa tarvittaessa
tutustumiskeskustelu.

- Oppimisen ja työskentelyn arviointia tapahtuu pitkin lukuvuotta myös oppilaan ja
ryhmien itsearviointina.
- Välitodistus 22.12.2016 ja lukuvuositodistus 3.6.2017

VANHEMPAINYHDISTYS

Vanhempainyhdistys tiedottaa toiminnastaan omalla tiedotteellaan ja jäsenten / yhteyshenkilöiden kautta.
OPPILASKUNTA
Oppilaskunta valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan luokkakohtaisilla vaaleilla. Se tekee vuosittain
starttiseminaarissa toiminnalleen vuosisuunnitelman ja toimii laatimiensa pelisääntöjen mukaisesti.
Toiminnan pääpaino on oppilaskunnan hallituksen kokouksissa ja toimikuntatyöskentelyssä, joka näkyy erilaisten
yhteisöllisten tapahtumien järjestämisenä koulussa.
Oppilaskunta tekee yhteistyötä vanhempainyhdistyksen, rehtorin, opettajakunnan ja muun henkilökunnan
kanssa. Ohjaavina opettajina toimivat luokanopettajat Virpi Mikkonen (Ahveniston parakit) ja Outi Peltola sekä
Jaana Piiroinen (seminaarin tilat).
YKSILÖLLINEN JA YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTORYHMÄ
Ryhmien tehtävänä on oppilaiden koulunkäynnin tukeminen, opettajien työn tukeminen, ongelmien
ennaltaehkäisy sekä myönteisen ilmapiirin luominen kodin ja koulun välille.
Kun jollain kouluyhteisön jäsenistä, vanhemmista tai luokan omalla opettajalla herää huoli, mietitään
yksilöllisessä oppilashuollossa toimenpiteitä oppilaan koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyvien ongelmien
ratkaisemiseksi ja koulunkäynnin tukemiseksi. Luokanopettaja vastaa huolen eteenpäinviemisestä, oppilaan tuen
tarpeiden suunnittelusta ja tuen suunnitelmista. Erityisopettaja toimii yksilöllisen oppilashuollon koollekutsujana.
Tulevana lukuvuonna yksilöllinen OHR kokoontuu tiistaisin kaksi kertaa kuukaudessa tai tarpeen mukaan.
Kokoukset pidetään parillisina viikkoina tiistaisin klo. 8.15-10.05.
Oppilashuoltotyöryhmät kootaan aina tarpeen mukaan ja niihin voi kuulua mm. opettaja, erityisopettaja, rehtori,
psykologi, terveydenhoitaja ja muita asiantuntijoita sekä kouluyhteisön jäseniä.
Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän tehtävänä on kehittää kouluyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta.
TERVEYDENHOITO
Seminaarin koulun ja Hirsimäen luokkien terveydenhoitajana toimii Seminaarin koulun terveydenhoitaja Katri
Jakku ja Ahveniston parakeissa 4.-6.luokilla Ahveniston koulun terveydenhoitaja Mirja Salminen. Oppilaiden
ruoka-aineallergioista, sairauksista ja muista tärkeistä terveyteen liittyvistä asioista ilmoitetaan
terveydenhoitajalle ja lisäksi olisi tärkeää ilmoittaa myös opettajalle.
Oppilaiden hammashoito tapahtuu Jukolan terveysasemalla. Huoltajat ovat vastuussa oppilaiden kuljetuksista
hammashoitoon.
Jos huoltajat joutuvat viemään lapsensa koulutapaturman vuoksi tutkimuksiin tai hoitoon, on ensisijainen
hoitopaikka aina julkinen terveydenhoito. Tällaiset käynnit pitää myös aina ilmoittaa opettajalle.

LUOKAT SEMINAARIN KOULULLA

1ABD
2AB ja
4AC

3ABC

LUOKAT AHVENISTON KOULULLA

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

NUMMEN YHTENÄISKOULUN ALAKOULUN
JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
Nummen yhtenäiskoulun alakoulun tunnuslause on OIKEA ASENNE, joka
sisältää oikeudenmukaisuuden, itseensä luottamisen, kannustamisen,
erilaisuuden hyväksymisen ja yrittämisen. Koulun toiminta perustuu edellä
mainittuun sekä hyvään käytökseen, jotka koskevat kaikkia kouluyhteisömme
jäseniä. Hyviin käytöstapoihin kuuluvat kohtelias kielenkäyttö, tervehtiminen,
kiittäminen, auttaminen, suvaitsevaisuus, rehellisyys, anteeksi pyytäminen,
yhteisten sääntöjen, sopimusten ja lain noudattaminen.
Koulun sääntöjen tavoitteena on mahdollistaa kaikille turvallinen ja viihtyisä
opiskeluja työympäristö. Koulun sääntöjä noudatetaan kouluaikana sekä koulumatkoilla.

Koulualue ja kouluaika







Koulualuetta ovat koulurakennukset ja koulun piha-alue. Oppilaat eivät saa poistua
ilman lupaa koulualueelta koulupäivän aikana.
Autojen pysäköintialueen läpi ei kuljeta eikä siellä oleskella. Polkupyörien
säilytysalueella ei myöskään saa oleskella koulupäivän aikana.
Kouluaikaa ovat oppitunnit, välitunnit sekä koulun järjestämät tilaisuudet ja retket
matkoineen.
Koulussa ja koulun alueella noudatetaan koulun sääntöjä.
Aamuisin sisälle tullaan vasta kellon soitua.
Koulupäivä päättyy viimeisen oppitunnin päätyttyä, jolloin oppilaat menevät suoraan
kotiin. Seminaarilla olevien oppilaiden koulupäivä päättyy Nummen päiväkodin pihaan, josta
oppilaat menevät suoraan kotiin.

Koulumatkat





Koulumatkalla noudatetaan liikennesääntöjä.
Lain mukaan pyöräilijän tulee käyttää polkupyöräkypärää.
Polkupyörää talutetaan koulualueella.
Polkupyörää säilytetään polkupyöräalueella lukittuna omalla vastuulla.

Opiskelun esteetön sujuminen










Oppitunnit alkavat ja päättyvät lukujärjestyksen mukaisesti.
Huoltajan on ilmoitettava lapsen poissaolosta viipymättä.
Opettajan antamat kotitehtävät jokainen tekee huolellisesti.
Oppilaalla on kaikki tarvittavat välineet mukana.
Jokaisella on oikeus työrauhaan.
Oppilas huolehtii hyvin omista ja luokan välineistä sekä koulun omaisuudesta. Oppilas on
velvollinen korvaamaan koulun omaisuudelle tahallaan tai varomattomuudessaan aiheuttamansa
vahingot. Jos oppilas kadottaa koulun antamia välineitä tai tarvikkeita, hän on korvausvelvollinen.
Matkapuhelimien käyttö esillä pitäminen on kielletty ilman lupaa koulupäivän aikana.
Rahan ja arvoesineiden tuominen kouluun on oppilaan vastuulla.

Välitunnit







Välitunnit vietetään ulkona välituntialueella.
Välitunneille pukeudutaan sään mukaisesti.
Lumipallojen yms. heittely on kielletty.
Leikkien ja pelien on oltava turvallisia.
Tapaturmista ja vahingonteoista ilmoitetaan välituntivalvojalle ja omalle opettajalle.
Seminaarin yksikössä noudatetaan Seminaarin koulun välituntisääntöjä

Ruokailu


Ruokailutilanteissa käyttäydytään rauhallisesti ja noudatetaan hyviä ruokailu- ja
pöytätapoja.

Turvallisuus ja viihtyvyys










Kaikilla on oikeus koskemattomuuteen ja turvalliseen koulupäivään.
Ketään ei saa kiusata eikä vahingoittaa ruumiillisesti tai henkisesti.
Kenenkään omaisuuteen ei kosketa ilman lupaa eikä sitä vahingoiteta.
Kiroilu ja asiaton kielenkäyttö ovat kiellettyjä.
Sisätiloissa liikutaan rauhallisesti kävellen meluamatta.
Yhteisestä ympäristöstä pidetään hyvää huolta.
Rikkoutuneista välineistä ja tarvikkeista on ilmoitettava välittömästi.
Tapaturmista ilmoitetaan heti aikuiselle.
Linja-automatkoilla käyttäydytään hyvien tapojen mukaisesti ja noudatetaan
koulun antamia ohjeita.

Koulun / rehtorin / luokanopettajan tiedotteissa saattaa olla tarkennuksia tai lisäohjeita koulun
järjestyssääntöihin.

Järjestyssääntöjen rikkominen johtaa rangaistusseuraamuksiin. Perusopetuslain 36 §:n ja
perusopetusasetuksen 17 §:n mukaan em. seuraamuksia ovat:







kasvatuksellinen keskustelu
nuhtelu
poistaminen luokasta
jälki-istunto, enintään kaksi tuntia
kirjallinen varoitus
määräaikainen erottaminen

Nummen yhtenäiskoulun alakoulun arvot
Nummen yhtenäiskoulun alakoulun arvot ovat työnteon arvostaminen, turvallisuus, kannustaminen
sekä vastuu
toisesta ja itsestä. Nämä arvot näkyvät arjessa OIKEAna asenteena.
Olen oikeudenmukainen
Itseeni luotan
Kaveria kannustan
Erilaisuutta arvostan
Aina yritän

Antoisaa lukuvuotta 2016-2017
toivottaa Nummen yhtenäiskoulun alakoulun väki!

Muistiinpanoja:

