SAVONLINNAN KAUPUNKI
Mertalan koulu
Simasalonkatu 2
57200 Savonlinna

15.10.2020
MERTALAN KOULUN
SYYSTIEDOTE
HYVÄT
OPPILAAT JA
HUOLTAJAT,
Lukuvuoden
2020-2021
ensimmäinen jakso koulutyötä on lähes
takanapäin. Tähän tiedotteeseen on koottu
ajankohtaisia Mertalan koulun päivittäisiä
käytänteitä sekä tulevia tapahtumia 2.jakson
(19.10.-18.12.2020) aikana. Toivomme, että
tutustutte yhdessä kotona tiedotteeseen.
AJANKOHTAISTA TIEDOTETTAVAA
2.JAKSOSSA PAINOTETTAVAT KÄYTÖSOHJEET
MERTALAN KOULUSSA



tervehdin toisia
riisun päähineen heti sisään
tullessa




en kiroile tai käytä muuten
epäkohteliasta kieltä
muistan ruokailussa olla puhumatta
ruokajonossa, säilyttää turvavälit ja
antaa ruokarauhan toisille

PÄIVITTÄINEN AIKATAULUMUUTOS 2.JAKSOSSA
Covid19-tilanteen vuoksi klo 14 välitunti
korvaantuu vain 5min siirtymätauolla.
7. oppitunti alkaa siis klo 14.05 ja päättyy klo
14.50.
MAKSULLINEN VÄLIPALA KLO 13 VÄLITUNNILLA
Varsinkin ylemmille luokilla koulupäivät ovat
välillä pitkiä ja nälkä voi yllättää iltapäivällä.
Oppilailla on mahdollista ostaa välipalaa koulun
ruokalasta 1,70€ hintaan. Välipalaa on tarjolla klo
13-13.15 välitunnilla. Iltapäiväkerholaisten
välipala-aika säilyy ennallaan.

HEIKON JA VÄLTTÄVÄN ARVOSANAN
TIEDOTTEET ENNEN SYYSLOMAA
Tällä viikolla toimitetaan oppilaan mukana 6-9luokkien oppilaiden koteihin tiedote, jos oppilas
on saamassa tämän hetkisen osaamisensa
perusteella jostain aineesta heikon tai välttävän
arvosanan jouluarviointiin.
Tiedotteessa on kerrottu koulun suunnitelma
tukitoimista ennen väliarvioinnin antamista ja
koulun toiveet kodin antaman tuen suhteen.
Huoltajan tulee allekirjoittaa tiedote ja oppilaan
palauttaa tiedote luokanopettajalle/-valvojalle
syysloman jälkeen, ma 26.10.2020.
KORONATILANNE
Ajantasaisen tiedon koronaviruksesta
Savonlinnan seudulla löydätte osoitteesta
www.sosteri.fi/koronavirus-sosterissa/
Näiltä sivuilta löytyvät Sosterin ohjeet,
toimintamallit ja uutiset koronavirus COVID 19
liittyen.
Mikäli koulun toimintaa tai opetusta tulee tarve
järjestellä joko koko kaupungissa tai Mertalan
koulussa akuutisti uudelleen, tiedotetaan tästä
erikseen.
MERTALAN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA
Koulumme lukuvuosisuunnitelma on luettavissa
wilmassa kohdassa vuosisuunnittelu lukuvuosi
2020-2021.
PYÖRÄILYKYPÄRÄN KÄYTÖSTÄ
Olemme havainneet, että valitettavan monet
oppilaat eivät käytä pyöräilykypärää
koulumatkoilla. Tieliikennelain (92§) mukaan
polkupyöräilijän ja polkupyörän matkustajan on
ajon aikana yleensä käytettävä suojakypärää.
Toivomme, että kannustatte kodeissa kypärän
käyttöön myös koulumatkoilla. Koulupäivän
aikana tehtävillä opintoretkillä edellytämme
kypärän käyttöä.

SAATTOLIIKENNE KOULUN ALUEELLA
Jos oppilaita saatetaan kouluun autolla, oppilaat
tulee jättää Simasalonkadun varteen
liikennemerkein merkitylle saattopaikalle. Pihaalueella on jälleen ollut vaaratilanteita, kun
saattoliikennettä on siellä ollut.
Koulun alakentän vieressä
oleva polkupyöräparkki ei ole saatto- eikä
noutopaikka, vaan alue on varattu polkupyörille
ja jalankulkuliikenteelle.

Viikolla 45-46- infotilaisuudet erikoisluokista
(urheiluyläkoulu, LuMa ja musiikkiluokat) kiinnostuneille.
Mertala: tiistai 3.11.2020 klo 18.00 (LuMa ja musiikki)
Talvisalo: torstai 12.11.2020 klo 18.00 (urheiluyläkoulu)
Talvisalon Heikinpohjan toimipiste musiikkiluokkainfo
Heikinpohjassa: torstai 5.11.2020 klo 18.00
 hakuaika 16.11-4.12.2020 (kolme viikkoa)
 valintakokeet viikolla 3-5/2021
 päätökset valinnoista (stj) viikoilla 7-8/ 2021
 ilmoitus paikan vastaanottamisesta viimeistään
12.3.2021

VKO 46


ARVIOINNIN MUUTOKSET SAVONLINNASSA
1.8.2020 ALKAEN:



NUMEROARVIOINTI KÄYTTÖÖN 3-9-luokat





3-5-luokat: kevään lukuvuositodistus
6-9-luokat välitodistus (joulu) ja
lukuvuositodistus (kevät)
1-2-luokat: sanallinen lukuvuositodistus
(kevät)



VÄLIARVIOINTI JA ARVIOINTIKESKUSTELUT
marras-helmikuussa


1-5-lk välitodistuksen korvaa
arviointikeskustelu marras-helmikuussa
6-9-lk arviointikeskustelu käydään tammihelmikuussa välitodistukset pohjalta



Tapahtumia 2.jaksossa
(muutokset ja lisäykset ilmoitetaan Wilman kautta)
VKO 42


VKO 47



Valtakunnallinen mielenterveysviikko
to 19.11. klo 12.15 Luokanvalvojan tunti 79-luokat

VKO 48




ti 24.11.klo 17.30 Vanhempaintoimikunnan
kokous klo 17.30 ( etä/lähi)Tervetuloa
mukaan toimintaan!
Teknologia tiistai, virtuaalisesti 9-luokat

VKO 49
 pe 4.12. Itsenäisyyspäivän aamunavaus
VKO 50
 to 10.12. klo 12.15 luokanvalvojan tunti 79-luokat

pe 16.10. 1. jakso päättyy

VKO 43
Syysloma 19.10.-26.10.2020
VKO 44

ke 11.11. HuBu Ehkäisevän päihdetyön
luokkatuokiot (kukin luokka omassa tilassa)
klo 8-10 7E & 8C, 10-12 7A &7B ja klo 12-14
8B/8F
to 12.11. HuBu Ehkäisevän päihdetyön
luokkatuokiot luokille 8-10 9B/9C, 10-12
9A/9D ja 12-14 7D/8A
pe 13.11. HuBu Ehkäisevän päihdetyön
luokkatuokiot klo 8-107C/8E, 10-12 8D/9F
ja 12-14 9E

VKO 51
 pe 18.12. Talven taikaa – talviohjelmaa koko
koululle. Koulupäivä päättyy viimeistään klo 13.
JOULULOMA 19.12.2020-3.1.2021

Kevätlukukausi alkaa ma 4.1.2021
työjärjestyksen mukaan

Valoisia ajatuksia ja terveyttä pimeneviin iltoihin toivotellen,
rehtori Saila Heikkinen ja Mertalan koulun henkilökunta

