TOPPARLAN KOULUN
LUKUVUOSITIEDOTE
2019– 2020
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PÄIVITTÄINEN TYÖAIKA
1.tunti

8.20

välitunnille 9.05

2.tunti

9.20

välitunnille 10.05

3.tunti

10.35-11.35 sisältäen ruokailun

Ruokailu porrastetusti: klo 10.40 pienluokka, 1. ja 2. luokka, 5-6- luokka klo 11.05
3-4-luokka klo 11.15
4.tunti

jatkuu heti ruokailun jälkeen

5.tunti

12.35

6.tunti

13.35

välitunnille 13.20

Välituntivalvojat vaihtuvat päivittäin tehdyn listan mukaan. Taitoaineiden
kaksoistunnit 5. ja 6. tunti pidetään ilman välituntia.
Kouluvuoden työ- ja loma-ajat löytyvät tästä.
Seinäjoen kaupungin opetussuunnitelma-asiat löytyvät tästä.

UNOHTUNEET KIRJAT JA LÄKSYT
Koulupäivän päätyttyä voi käydä hakemassa unohtuneita kirjoja ja läksyjä koululta
ma-to klo 15.00 saakka. Ovet lukittuvat klo 14.30, mutta siivooja tai opettaja ovat
yleensä paikalla klo 15 saakka. Perjantaisin lopettelemme klo 12.20.
Tekemättömistä läksyistä tai kotiin unohtuneista kirjoista tulee merkintä.

KOULURUOKAILU
Käsien pesun jälkeen oppilaat siirtyvät opettajan johdolla ruokasaliin, jossa ruokailu
tapahtuu valvotusti opettajan toimesta. Ruoka haetaan linjastolta.
Oppilaille painotettavia sääntöjä:
- pesen käteni huolellisesti ennen ruokailua (hygienia)
- otan ruokaa rauhallisesti, en piirtele linjaston lasiosiin
- pyrin maistamaan kaikkia ruokia
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- syön aina sen mitä olen ottanut, ruokaa voi aina hakea lisää
- ruokailuhetki on ensisijaisesti syömistä varten, ei keskusteluja varten
- pidän huolta omasta äänenvoimakkuudestani
- nostan tuolini paikalleen ruokailun jälkeen
Mahdollisista allergiatapauksista huoltajan tulee ilmoittaa asiasta keittiölle.
Allergiasta tulee toimittaa lääkärin tai terveydenhoitajan todistus. Keittiöltä
todistukset toimitetaan jakelukeittiön emännälle. Mikäli lapsellanne on
erityisruokavalio ja hän on sairaana tai muuten poissa koulusta, keskuskeittiö toivoo
ilmoitusta heti aamulla, jotta ruoka-annosta ei tehdä turhaan, soitto Emilialle
keittiöön 06-4167162.
Koulujen ruokalista 2019-2020.

TUKIOPETUS
Tukiopetusmahdollisuus on opettajan kanssa sovittavissa. Aloite tukiopetukseen voi
tulla kotoa tai koulusta.

ERITYISOPETUS
Topparlan koulun yleisopetuksen erityisopetus on osa-aikaista, laaja-alaista
erityisopetusta.
Mikäli kotona tai koulussa huomataan oppimiseen liittyvää pulmaa, luokanopettajan
tukiopetus on ensimmäinen apukeino. Mikäli oppimisen ongelmat jatkuvat, pyritään
oppilaalle antamaan erityisopetusta.
Tavallisempia erityisopetuksen muotoja ovat lukemisen- ja kirjoittamisen
opetus ja matematiikan opetus. Näillä tunneilla oppilas opiskelee yksin tai pienessä
ryhmässä tai erityisopettaja on mukana antamassa samanaikaisopetusta
luokanopettajan kanssa oppitunnilla/tunneilla. Yhteistyössä oppilaan,
luokanopettajan, erityisopettajan sekä kodin kanssa pyrimme löytämään keinoja,
jotka auttaisivat oppilasta selviytymään mahdollisimman hyvin omien edellytystensä
mukaisesti koulutyöstä.
Joskus on tarpeen selvittää oppimisvaikeuksien taustaa tarkemmin. Tällöin toimimme
yhteistyössä Seinäjoen perheneuvolan kanssa. Yhteistyö lisätutkimuksista käynnistyy
aina keskustelemalla ensiksi oppilaan huoltajan kanssa.
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Pienluokkamme toimii omana yksikkönään koulumme kellarikerroksessa.
Pienluokassa opiskelevat oppilaat voivat kuitenkin osallistua yleisopetuksen tunneille
mahdollisuuksiensa mukaan. Samoin yleisopetuksen oppilas voi mennä opiskelemaan
pienluokkaan tarvittaessa. Tätä mahdollisuutta kannattaa arvostaa. Haluamme tällä
integroinnilla lisätä yhteenkuuluvuuden tunnetta ja samalla edistää koulumme
yhteisöllisyyttä sekä ehkäistä oppilaiden syrjäytymistä. Tällä ratkaisulla on myös
suuri merkitys kiusaamattomuuteen.

OPPILASHUOLTO
Jos olette lapsenne koulunkäynnistä huolissanne, voitte oman opettajan lisäksi
tarpeen tullen olla yhteydessä kehen tahansa oppilashuoltoryhmän jäseneen.
Topparlan koululla on olemassa oppilashuollon suunnitelma, josta tämä kiteytys on
otettu.

SAIRAUSPOISSAOLOT
Toivomme, että lapsen sairastuttua vanhemmat ilmoittavat siitä saman päivän aikana
opettajalle joko puhelimitse tai sähköpostilla. Kun poissaolosta on ilmoitettu, voimme
olla varmoja siitä, että mitään ei ole tapahtunut koulumatkalla, eikä poissaoloa tulkita
myöskään luvattomaksi. Läksyjä oppilas tai huoltaja voi kysellä ensisijaisesti
kaverilta tai opettajalta Helmen kautta.

LOMAPOISSAOLOT
Muistakaa ilmoittaa lomista riittävän ajoissa opettajalle, että hän ehtii valmistella
mahdolliset lomaläksyt. Usein on hankalaa arvioida pitemmän ajan etenemä eri
aineissa, joten oppilaan palatessa kouluun, hänen tulee kysyä poissaolonsa aikana
mahdollisista lisätehtävistä, jotka hän hoitaa opettajan kanssa määritellyn ajan
puitteissa. Vanhemmat ovat vastuussa lomamatkan aikana annettavasta
opetuksesta ja läksyistä. Tukiopetus ei ole tarkoitettu lomamatkan aikana
opetuksesta jälkeen jääville oppilaille.
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KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ
Kodin ja koulun välistä yhteistyötämme ovat vanhempainillat/toimintaillat, juhlat ja
liikuntatapahtumat.
Pyrimme järjestämään vuosittain ainakin yhden vanhempainillan, jossa yhdessä
vanhempien kanssa mietimme yhteisiä toimintatapojamme ja tiedotamme koulun
asioista.
Koulussamme toimii vanhempainyhdistys, jonka puheenjohtaja on Merja Koski.
Vanhempainyhdistys toimii yhteistyöelimenä kodin ja koulun välillä. Yhdistys pitää
kokouksia ja erilaisia varainkeruutempauksia koulutyön tukemiseksi.
Vanhempainyhdistyksellä on tiedotuskanava myös koulun nettisivuilla.

TIEDOTTAMINEN
Vanhempien toivomuksesta jaamme kuukausitiedotteen tulevista tapahtumista myös
paperiversiona. Muu tiedottaminen tapahtuu Helmen kautta.

KYYDITYS JA KULKEMINEN
Koulumme 73 oppilaasta 59 on koulukuljetuksen piirissä. Kyydityksen hoitaa
Härmän liikenne. Odotustunteja on osalla oppilaista maanantaina, tiistaina ja
torstaina.
Koulunkäynninohjaajamme valvovat odotustunnit.
Toimimme Seinäjoen kaupungin koulukuljetussäännön mukaan.
Muistetaan pimeinä aikoina käyttää koulumatkoilla heijastinta tai heijastinliiviä.
Käytetään pyöräillessä aina pyöräilykypärää. Suomessa on pyöräilykypärän
käyttöpakko. Koulun pyöräilytapahtumissa käytetään aina kypärää!

KERHOTOIMINTA
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TURVALLISUUS
Koulussamme on päivitetty pelastussuunnitelma. Harjoittelemme pelastautumista
vuosittain. Käymme turvalliset poistumisreitit ja kokoontumispaikat läpi.
Teknisen käsityön tunnilla oppilaat ovat saaneet turvallisuuskoulutuksen. Teknisen
käsityön tunneille oppilaiden on hyvä varata sisäjalkineet kura- ja talvikelejä varten.
Seinäjoen kaupungin Yhdessä yhteistyöllä -toimintamalli sisältyy koulujen
suunnitelmaan oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä
(Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 2 luku, 13 §/2013).
Koulutapaturmien hoitamisesta löytyy tietoa tästä.

VIERAILIJAT
Ylistaron kappeliseurakunnasta käydään kaksi kertaa kuukaudessa pitämässä
päivänavauksia.
Kirjastoauto poikkeaa myös meillä kerran viikossa. Kannustamme oppilaita
lukuharrastuksen pariin. Toimimme yhteistyössä paikallisen kirjaston kanssa.
Oppilaamme suorittavat vuoden aikana lukudiplomin. Kirjastosta lainataan luokkaan
kirjakassi, jossa on luettavaa lukudiplomin suorittamista varten. He voivat lainata
kirjastoautolta myös ns. pulpettikirjan, jota sitten voi lueskella ennen oppituntien
alkua tai muuten tilanteen salliessa. Joka luokalla on äidinkielessä lukemiseen
painottuva tunti. Myös koulun oma pieni kirjasto palvelee lukuharrastusta.

POIMINTOJA LUKUVUODEN TYÖSUUNNITELMASTA
ti 10.9.

koulujenväliset yleisurheilukisat

pe 11.10. hassunkuriset olympialaiset koulun piha-alueella
viikko 40 uinti, ti, ke, pe
pe 4.10.

3.-6. -luokat tutustuminen käsityömessuihin Seinäjoki Areenassa

Syysloma viikko 42
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Arviointikeskustelut 11/ 2019-31.1.2020 välisenä aikana, 2. luokka viikkoon 12
mennessä
ke 23.10. valokuvaus
ke 18.12. Joulujuhla kirkossa
Syyslukukausi päättyy 20.12.

Kevät 2020
Kouluun ilmoittautuminen tammi-helmikuun vaihteessa
hiihtokisat, jääkiekkoturnaus, maastojuoksut, pesäpalloturnaus
 uintiviikko, viikko 4
 laskettelupäivä/hiihtopäivä
Seinäjoen kaupungin KULTTUURIMATKA

KIELIMAISTIAISIA
Koulumme 3. luokkalaiset voivat valita kevätlukukauden aikana valinnaisen A2kielen.
Valinnainen A2-kieli; saksa, ranska tai espanja alkaa 4. luokalla.
Lisätietoa kieltenopiskelusta löydät tästä.

OPPILASKUNTATOIMINTA
Koulussamme toimii oppilaskunta, jonka hallitukseen on 3.-6.-luokkalaisten
keskuudesta äänestämällä valittu 5 jäsentä. Oppilaskunnan muodostavat luonnollisesti
kaikki koulumme oppilaat ja heidän toivotaan osallistuvan oppilaskunnan hallituksen
suunnittelemaan toimintaan. Oppilaskuntatoiminnan aloittamisen perusteena on
oppilaiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen. Henkilökunnasta vetäjinä toimivat
Marianna Aromäki ja Elise Aulen.
Oppilaiden
vaikutusmahdollisuuksien
lisäämiseksi
koulullamme
toimii
ruokatoimikunta, jonka vetäjänä toimii Anne Rajala-Keskinen, jäseninä ovat luokista
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3-6 valitut edustajat, sekä koulumme ruokailusta vastaava ruuanjakaja.
Keittiöhenkilökunnan ja opettajien yhteistyöllä autetaan oppilaita omaksumaan
terveellisen ravinnon merkitys. Yhteistyön apuna toimii koulun ruokailutoimikunta.
Ruokatoimikunta kokoontuu kerran lukukaudessa, tarvittaessa useamminkin.
Asiaa kouluruokailusta ja ruokalistat.

LIIKUNTASÄÄNNÖT
Sisäliikunta:
* urheilupaita ja – housut
* voimistelutossut (vapaaehtoinen), sisäpelikengät 5.-6. -luokalla
* pyyhe
Ulkoliikunta:
* ulkoilupuku (ei farkut)
* päähine sään mukaan
* sukset, monot ja sauvat, luistimet ja kypärä
* vaihtovaatteet tarpeen mukaan sekä pyyhe
Oppilas huolehtii itse liikuntavarusteistaan.
Pakkasraja -15 C
* mittari luetaan ennen liikuntatuntien alkua
* noudatetaan soveltaen, huomioidaan tuulen voimakkuus
Peseytyminen
* oppilailla tulee olla mukana oma pieni pyyhe pienpesua varten ja tarvittavat
vaihtovaatteet
* varusteitaan voi säilyttää oppilaan omassa lokerokaapissa
Koulumme liikuntavastaavana toimii Timo Saarimäki.
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SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSKOULUJEN
JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
Topparlan koulun säännöt:

1. Keskityn tunnilla vain opiskeluun.
2. Muistan aina tervehtimisen.
3. Rumien puhuminen ei kuulu kielenkäyttööni.
4. Kunnioitan toisen omaisuutta.
5. Muistan kauniit ruokatavat.
6. Pyydän ja annan anteeksi.
7. Puhun aina totta.
8. Autan apua tarvitsevaa lähimmäistäni.
9. En juokse sisätiloissa.
10. En kiusaa enkä arvostele toista.
Koulumme välituntisäännöt:
1. Pysyn välituntialueella.
2. En ajele pyörällä enkä muilla kulkuneuvoilla.
3. En heittele kiviä.
4. En syljeskele.
5. Muistan, että lumipallojen ja kivien heittely on kiellettyä.
6. Leikkeihin ja peleihin otan mukaan kaikki halukkaat.
7. Noudatan aina leikkien ja pelien sääntöjä.
8. Palautan välituntimateriaalin takaisin oikeaan paikkaan.
9. Kellon soidessa asetun luokittaisiin jonoihin.
10. Tulen sisään puhtain kengin. Tarpeen tullen siistin niitä.
11. Aamulla tervehdin niin opettajia kuin muita oppilaita.
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7.

Rangaistukset
Koulussamme annetaan ohjeita ja sääntöjä, kuten monissa muissakin kouluissa.
Pyrimme aina siihen, että kun jokin asia on selkeästi opetettu, sitä myös noudatetaan.
Huomautamme ja muistutamme oppilaita yhteisvastuullisesti.
Pyrimme huomauttaessamme kolmen huomautuksen periaatteeseen. Tämän jälkeen
opettaja voi harkita ojennustapaa tai rangaistusta. Ensisijaisena kurinpitokeinona
uuden oppilashuoltolain mukaisesti suositellaan kasvatuskeskustelua.
Joskus on toki ehdottomia sääntöjä ja asioita, joita on turvallisuuden vuoksi syytä
osata noudattaa heti. Näiden asioiden painottaminen ohjeenantohetkellä on tärkeää.
Osaamme tietenkin huomioida pienemmät oppilaat ja ymmärrämme heidän
erityisasemansa.
Tiedote tapahtuneesta rikkeestä ja mahdollisesta kurinpitomenettelystä tulee oppilaan
kotiin. Huoltajat palauttavat sen allekirjoitettuna opettajalleen.
Varsinkin ylemmillä luokilla tarkkailemme oppilaiden huolellisuutta; onko tehtävät
tehtyinä ja kirjat mukana. Unohduksesta tulee aina rasti. Viidestä rastista jäämme
kouluun keskustelemaan, miten näin on päässyt käymään ja miten tilannetta
korjattaisiin. Emme näe tarpeelliseksi, että tähän kasvatuskeskustelutilanteeseen
pyydetään vanhempia mukaan. Vanhemmat voivat laittaa opettajan antamaan
ilmoitukseen omat kommenttinsa asiasta.
Käytetään kasvatuskeskustelua sitten suuremmissa rikkeissä ja kokoonnutaan
keskustelemaan sattuneesta tapahtumasta.
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OPPIMISEN ARVIOINTI
KAIKENLAISTA ASIAA KOULUNKÄYNNISTÄ löydät
opetustoimen verkkosivuilta.
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