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Tärkeitä päivämääriä

Kouluun ilmoittautuminen 28.2.2018 mennessä
Tulevien ekaluokkalaisten kouluun tutustumispäivä 26.4.2018 klo 9-10
Vanhempainilta tulevien ekaluokkalaisten vanhemmille 26.4.2018 klo 18-19
Koulu alkaa torstaina 9.8.2018
Juornaankylän koulu klo 9.00
Kirkonkylän koulu klo 8.55
Monninkylän koulu klo 9.00
Särkijärven koulu klo 9.15
Lukuvuoden 2018-2019 työ- ja loma-ajat
Syyslukukausi 9.8. - 21.12.2018 (92 päivää)
syysloma 15. - 19.10.2018 (viikko 42)
Kevätlukukausi 7.1. - 1.6.2019 (96 päivää)
talviloma 18. - 22.2.2019 (viikko 8)
pääsiäinen 19. - 22.4.2019
vappu 1.5.2019
helatorstai 30.5.2019
Lisätietoja koulujen kotisivuilla peda.askola.fi

Hyvä tuleva ekaluokkalainen
Olet tulossa ensimmäiselle luokalle kouluun ensi syksynä. Saat kavereita ja tulet
oppimaan paljon uusia hyödyllisiä asioita. Tutustumalla tähän oppaaseen yhdessä
vanhempiesi kanssa saat tietoa mitä koulussa tapahtuu.
Keväällä järjestetään myös tutustumistilaisuus, jolloin pääset tutustumaan kouluusi
ja sen toimintaan, opettajiin ja tuleviin luokkatovereihin.

Hyvät vanhemmat
Tutustumalla oppaaseen saatte tietoa tämän päivän koulusta.
Koulussa opetellaan niitä tietoja ja taitoja, joita jokainen tarvitsee elämässään.
Opitaan lukemaan, laskemaan, piirtämään ja pelaamaan. Lisäksi koulussa
harjoitellaan vastuunottoa, suvaitsevuutta ja yhteistyötaitoja.
Teillä vanhemmilla on päävastuu lapsenne kasvatuksesta. Koulu vastaa opetuksesta
ja kasvatuksesta koulupäivän aikana. Parhaiten lapsen tasapainoinen kasvu,
oppiminen ja hyvinvointi taataan sillä, että koti ja koulu tukevat toinen toisiaan.
Lapsen oppimista voi edistää monin tavoin. Lapsi tarvitsee alusta asti runsaasti
kannustavaa palautetta. Kun koti ja koulu antavat lapselle rohkaisevaa palautetta,
hän kokee oppimisen iloa. Koko henkilökuntamme työskentelee sen eteen, että
lapsenne koulutiestä tulisi mahdollisimman onnistunut.

Kouluun ilmoittautuminen
Tapahtuu ohessa lähetetyllä ilmoittautumislomakkeella. Se täytetään,
allekirjoitetaan ja postitetaan 28.2.2018 mennessä palautuskuoressa Askolan
kunnan sivistystoimeen.
Koulupaikka määritetään lähikouluperiaatteen mukaisesti. Päätös koulupaikasta
postitetaan kotiin maaliskuun 2018 loppuun mennessä.

Koulun ja kodin välinen viestintä - Wilma
Yhdessä toimimisen tavoitteena on lapsen oppimisen ja terveen kasvun ja
kehityksen tukeminen koko oppimispolun ajan. Askolassa kodin ja koulun välistä
viestintää tukee Wilma-järjestelmä. Wilmassa on toimintoja, joiden kautta voidaan
tarkastella erilaisia oppilaiden opetuksen järjestämiseen liittyviä tietoja. Huoltajat ja
opettajat voivat viestiä Wilman kautta luottamuksellisesti ja turvallisesti.
Koulumatkat ja koulukuljetus
Koulumatkaan kannattaa tutustua hyvissä ajoin
ennen koulun
alkua ja mahdolliset vaarapaikat on hyvä käydä lapsen kanssa yhdessä läpi. Heijastin
vaatteissa on halpa vakuutus.
Oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka on yli 3 km
tai koulumatkalla on vaaralliseksi luokiteltu tieosuus, tai jos matka todetaan liian
rasittavaksi tai vaaralliseksi tai jos oppilas ei selviä siitä terveydellisistä syistä
(asiantuntijalausunto). Koulukuljetukset järjestetään pääsääntöisesti linja-autolla.
Koulukuljetusetuutta haetaan erillisellä lomakkeella. Lomake löytyy Askolan kunnan
kotisivuilta sekä koulutulokas postin liitteenä, niillä koulutulokkailla, joilla
koulumatkan pituus ylittää 3 km tai on osoitettu vaarallinen tieosuus. Päätös
koulukuljetusetuudesta postitetaan kotiin kesäkuun alussa.
Kyydityksiin liittyviin kysymyksiin vastaa koulusihteeri Mia Aaltonen p. 040 710 9171
tai toimialasihteeri Leena Lehtimäki p. 040 532 1715.

Iltapäivätoiminta
Kouluilla järjestetään maksullista iltapäivätoimintaa, mikäli säännölliseen toimintaan
osallistuu päivittäin vähintään 7 oppilasta. Aamupäivätoimintaa ei järjestetä.
Koulutulokkaiden hakemukset iltapäivätoimintaan toimitetaan kouluun

ilmoittautumisen yhteydessä. Hakemuslomakkeita iltapäivätoimintaan saa myös
Askolan kunnan kotisivuilta tai kouluilta. Lisätietoja Merja Järvelä p. 040 710 9189.

Kouluterveydenhoito ja hammashuolto
Koululääkäri, Askolan terveyskeskus 040-710 9200
Askolan hammashoitola 040-710 9209
Koulukuraattori Hanna-Riikka Yrjas, 0400-768 847

Monninkylän- ja Kirkonkylänkoulut:
Terveydenhoitaja, Sari Suoja 040 714 67 02
Puhelinaika arkisin klo 12-13. Käy koululla viikoittain.
Juornaankylän koulu:
Terveydenhoitaja Sari Suoja 040 714 67 02
puhelinpäivystys ark. klo 12-13, käy koululla 2krt/kk.
Särkijärven koulu:
Terveydenhoitaja Sari Suoja 040 714 67 02
Puhelinpäivystys arkisin klo 12-13, käy koululla 2 krt/kk
Erityisruokavaliot :
Lääkärin tai terveydenhoitajan todistuksella, joka toimitetaan postitse ennen
jokaisen lukuvuoden alkua sen koulun keittiöön, minne lapsi menee kouluun.
Lisätietoja: Kaija Jäppinen, emäntä puh. 0400 717 541, etunimi.sukunimi@askola.fi

Yhteystietoja
Monninkylän koulu
rehtori Anu Hovilehto
p. 040 718 9429
s-posti; anu.hovilehto@eduaskola.fi
1-3 luokat:
Pornaistentie 5
07230 MONNINKYLÄ

Kirkonkylän koulu
rehtori Eeva Hanhivaara
p. 0400 872 706,
s-posti; eeva.hanhivaara@eduaskola.fi
Linnankoskentie 49
07510 VAKKOLA

4-6 luokat:
Helkamäentie 32
07230 MONNINKYLÄ

Juornaankylän koulu
rehtori Anu Hovilehto
p. 040 718 9429
s-posti; anu.hovilehto@eduaskola.fi
Huhdintie 58
07680 JUORNAANKYLÄ

Särkijärven koulu
rehtori Eeva Hanhivaara
p. 0400 872 706
s-posti; eeva.hanhivaara@eduaskola.fi
Myrskyläntie 379
07590 HUUVARI

Hallinto
Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Jouni Vilkki
p. 040 525 6504
Sivistystoimenjohtaja
(yleisopetus, oppimisen tukipalvelut ja erityisen tuen päätökset)
Pirkko Hynninen
p. 040 506 9547
Sivistystoimen hallinnon tehtävät ja sivistyslautakunnan sihteerin tehtävät,
koulukuljetuspäätökset ja koulutapaturmat toimialasihteeri Leena Lehtimäki p.
040 532 1715
Koulumatkat ja koulukuljetus
koulusihteeri Mia Aaltonen p. 040 710 9171
toimialasihteeri Leena Lehtimäki p. 040 432 1715
Iltapäivätoiminta ja Wilma-tunnukset Merja Järvelä p. 040 710 9189

Lisätietoja:
Askolan kunnan internetsivuilta www.askola.fi/opetus&päivähoito tai
Koulujen kotisivuilta peda.askola.fi

