Petäjä-opiston opettajakirje
Elokuu 2015
Syksyn aikataulua

Verokortti ja rekisteriote!

Kun alatte täytellä syksyn juttuja kalenteriin, voi
näitä sinne jo merkkailla.

Uusia opettajiamme muistutetaan toimittamaan
verokorttinsa toimistoon, jotta pidätys voidaan
tehdä alusta asti oikealla prosentilla.










pe 7.8. Esite jaetaan joka talouteen
pe 14.8. klo 9 Ilmoittautuminen alkaa
ma 17.8. Taiteen perusopetus alkaa
to 27.8. klo 17:30 Opettajakokous Karviassa
31.8. Kansalaisopiston syyskausi alkaa
9.10. Tyky- ja Smartum –setelien viimeinen
käyttöpäivä syyskaudella
19.-25.10. Syysloma (Par, Kih, Kar, Kpä,
Hon, Pom)
su 29.11. Kansalaisopiston syyskausi päättyy

Opekokous Karviassa
Petäjä-opiston yleinen opettajankokous on tänä
vuonna Karviassa, Karviatalolla to 27.8. kello
17:30. Illan ohjelma on semmoinen, että ensin
syödään ja sen päälle puhutaan asiat. Luvassa
on perehdytys Petäjän käytäntöihin, syksyn uusiin juttuihin, papereiden jakelua ja porukkaan tutustumista.



Kuljetus Parkanon Shelliltä klo 16:45
Kuljetus Kankaanpäästä Petäjän pihasta klo
16:45

Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittäminen on työnantajille laissa määrätty tehtävä. Niinpä meilläkin ne opettajat, joilla on pelkästään alle 16-vuotiaille tarkoitetuissa ryhmiä ja
työsuhde on kolmea kuukautta pidempi, ovat velvollisia toimittamaan rikosrekisteriotteen ennen
työsuhteen alkua.
Voit poiketa näyttämään otteen toimistossa, lähettää postissa tai näyttää apulaisrehtorille
vaikka opettajankokouksessa. Tarkempia ohjeita
saa toimistolta ja opettajan ohjeesta.

Ohjeita ryhmien aloittamisesta
Tuli palautetta saada linjausta ja tarkempaa ohjetta ryhmän aloittamisesta. Tuntien vähetessä
ollaan tarkkoina, ettei liian pieniä pyöritetä.



Ilmoittautumiset kyytien ja tarjoilun mitoittamiseksi to 20.8. mennessä toimistoihin. Muista kertoa
mahdolliset erikoisruokavaliot.

Miten ilmoittaudun kursseille
Kohta meiltä taas kysellään miten sinne kansalaisopiston kurssille oikein ilmoittaudutaan. Tässä
tietoa teille, että osaatte välittää sitä eteenpäin.







Kurssitiedot ovat näkyvissä netissä elokuun
alusta (vaikkei silloin vielä voi ilmoittautua)
Esite jaetaan joka talouteen alkaen pe 7.8.
Ilmoittautuminen alkaa pe 14.8. klo 9:00
Netissä https://opistopalvelut.fi/petaja on
sekä kurssitarjonta että netti-ilmoittautuminen
Puhelimitse Parkanon 044 045 5510 tai
Kankaanpään 044 5800 520 toimistoihin
Poikkeamalla Parkanon tai Kankaanpään
toimistoon tai Karvian kunnantalon infoon

Tuttua on, etteivät jotkut ilmoittaudu ennakkoon,
vaan tulevat ensin katsomaan, onko asia sopiva,
ja opettaja ja porukka mukavia. Tämäkin meillä
käy, kun täyttää aloituskerralla ryhmässä ilmoittautumislomakkeen.





Normaaleilla kursseilla on miniminä seitsemän paikallaolijaa ensimmäisellä kokoontumiskerralla.
Viidellä tai kuudella voi aloittaa opetuksen ja
pyytää paikallaolijoita kyselemään lisää porukkaa seuraavalle kerralle. Ottakaa yhteys
toimistoon, niin laitetaan viestiä nettiinkin.
Toisella kokoontumiskerralla sitten tarvitaan
se seitsemän osallistujaa, että kurssi lähtee.
Alle viidellä paikallaolijalla kurssi peruuntuu
heti, eikä aloituskerran opetusta lähdetä
käynnistämään. Opettajalle korvataan yhden
opetustunnin palkka plus matkat.
Mikäli ennakkoon ilmoittautuneita on vain
pari-kolme eikä ole tietoa siitä, että lisää olisi
luvassa, voidaan kurssi peruuttaa jo ennen
aloituskertaa. Toimisto ilmoittaa asiasta ryhmätekstiviestillä tai puhelimella ilmoittautuneille. Näin säästytään turhalta reissulta ja
tuntien valmistelulta, mikä on hyvä pitkämatkalaisille opiskelijoille kuin opettajillekin.

Parkanon toimisto
Sepänkatu 4, 39700 Parkano
044 045 5510
kaija.haapamaki(at)sasky.fi
Kankaanpään toimisto
Keskuskatu 41, 38700 Kankaanpää
044 5800 520
tuula.korkiamaki(at)sasky.fi

