SAVONLINNAN KAUPUNKI
Mertalan koulu
Simasalonkatu 2
57200 Savonlinna

MERTALAN KOULUN 3. JAKSON
TIEDOTE

HYVÄT
OPPILAAT JA
HUOLTAJAT,
Tähän tiedotteeseen on koottu ajankohtaisia
asioita Mertalan koulun päivittäisistä käytänteistä
sekä tulevia tapahtumia 3.jakson (4.1.-26.3.2021)
aikana. Toivomme, että tutustutte yhdessä
kotona tiedotteeseen.
AJANKOHTAISTA TIEDOTETTAVAA

SAATTOLIIKENNE KOULUN ALUEELLA
Jos oppilaita saatetaan kouluun autolla, oppilaat
tulee jättää Simasalonkadun varteen
liikennemerkein merkitylle saattopaikalle.
Koulun alakentän vieressä
oleva polkupyöräparkki tai henkilökunnan
parkkipaikka yläpihalla ei ole saatto- eikä
noutopaikka, vaan alue on varattu polkupyörille,
jalankulkuliikenteelle ja henkilökunnan
liikenteelle.

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 Wilman kautta sekä akuuteissa
tilanteissa myös puhelimitse.
LUISTIMIEN JA MUIDEN HARRASTUSVÄLINEIDEN
SÄILYTYS KOULUPÄIVÄN AIKANA
Yläluokkalaiset voivat viedä aamulla kouluun
tullessa henk.koht. harrastusvälineet säilöön
Flaksin alakertaan.

TULETHAN TUOKSUTTA KOULUUN!
Voimakkaiden hajusteiden käyttöä pyydetään
välttämään (parfyymit, partavedet, deodorantit)
koulupäivän aikana. Osalle henkilökuntaa ja
oppilaita voimakkaat tuoksut aiheuttavat
epämiellyttäviä oireita. Erityisesti liikuntatuntien
ja suihkun jälkeen on parempi käyttää roll ondeodorantteja aerosolien sijaan. Tulethan siis
tuoksutta kouluun!
3.JAKSOSSA PAINOTETTAVAT KÄYTÖSOHJEET
MERTALAN KOULUSSA
•
•
•

riisun päähineen heti sisään tullessa
menen reippaasti välitunnille
muistan ruokailussa olla puhumatta
ruokajonossa, säilyttää turvavälit ja
antaa ruokarauhan toisille

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.

VKO 5
•
•

Tapahtumia 3.jaksossa
(ALUSTAVA SUUNNITELMA, kulloisetkin Korona rajoitukset huomioiden. Muutokset, peruutukset ja
lisäykset ilmoitetaan Wilman kautta.)

•

VKO 6

VKO 1
•
•

•

ma 4.1. kevätlukukausi alkaa
ke 6.1. LOPPIAINEN

•

VKO 2
•

Some sammuu -viikko
ti 2.2. klo 17.30 Mertalan koulun
vanhempaintoimikunnan kokous
to 4.2. LV-tunti klo 12.15-13 (7-9-lk)

•

9-luokkien monialainen
oppimiskokonaisuus-viikko: työelämätaidot
→ siirtyy koronatilanteen vuoksi
myöhempään ajankohtaan

•
•

7-lk syksyllä ilmoitettu TET-päivä siirtyy
toukokuulle
Tukareiden ja oppilaskunnan järjestämiä
ystävänpäivään liittyviä asioita viikon
aikana.
ti 9.2. 8-lk taidetestaajat teatteri
Varkaudessa: Simpauttajat PERUTTU covidtilanteen vuoksi
ke 10.2. klo 12.15 Metsävisa 8.lk
pe 12.2. Luokanvalvojan tunti klo 12.15-13
(alaluokilla sopivana aikana samana
päivänä): luokan oma ystävänpäivä-tunti

VKO 3
•
•
•
•
•

Lukuvuoden 2021-2022 valinnaisaineiden
valinta 6-8-luokat: lomakkeet jakoon
ti 19.1. klo 12.15 Luokanvalvojan tunti (7-9luokat)
ke 20.1. 9-luokkien yhteishakuvanhempainilta klo 18 (etänä, Meetkokous)
pe 22.1. Urheiluluokalle hakevien
pääsykokeet klo 9-12 Talvisalossa (6.lk)
pe 22.1. Valinnaisainelomakkeen (6-8lk)
viimeinen palautuspäivä

VKO 4
•
•

VKO 7
•

VKO 8
• StarT-esittelyt

VKO 9
• TALVILOMA
VKO 10
•
VKO 11
•

ma 25.1. LuMa-luokalle hakevien
valintakoe (6.lk)
ke 27.1. musiikkiluokalle pyrkivien
oppilaiden soveltuvuuskokeet klo 8-10

pe 19.3. äidinkielen päättökoe (9-lk)

VKO 12
• pe 26.3. LV-tunti klo 12.15-13, 3.jakso päättyy

Iloa, terveyttä ja valoisampia aikoja uudelle vuodelle toivotellen,
rehtori Saila Heikkinen ja Mertalan koulun henkilökunta

