Petäjä-opiston uutiskirje
TOUKOKUU 2018

Nimityksiä

Päiväretki Pohjanmaalle ke 23.5.

Yleissivistävän puolen rehtori Kimmo Levänen
siirtyi Hämeenkyrön sivistysjehuksi toukokuussa. Seuraavat puoli vuotta rehtorihommat hoitaa viransijaisena Ruoveden lukion apulaisrehtori Simo Sinervo. Hänet tavoittaa Saskyn sähköpostilla, puhelimella 044 7871 403 ja postilla
Ruoveden lukio Kuruntie 6 34600 Ruovesi.

Matkan kohteina Törnävän museoalue, Alvar
Aallon Apila-kirjasto, Seinäjoen Lakeuden
Risti, Lapuan Vanha Paukku ja Jokilaakson
matkailupuutarha sekä Kauhavan Lankava.
Lähtö Kankaanpään linja-autoaseman yläparkilta kello 7:30 ja Parkanon linja-autoasemalta
kello 8:00. Takaisin Kankaanpäässä noin kello
19:00. Matkan hinta 40€ / 38€ sisältää matkan,
liput museoon, opastuksen ja lounaan. Ilmoittautumiset ma 21.5. mennessä Marita Mustakoskelle puh. 050 406 8053.

Kurssisuunnittelu käynnissä
Ensi lukuvuoden kurssisuunnittelu on täydessä
käynnissä. Tiedot syötetään Hellewiin 23.5.
mennessä, oikoluku on 1.6. ja painohyväksyntä annetaan 22.6. Jakelupäivä on 10.8.

Lukuvuosi 2018-2019

















Taiteen perusopetuksen syyskausi ma
13.8.2018
Kansalaisopistokurssien syyskausi alkaa
ma 3.9.2018
Taiteen perusopetuksen syyskausi on 15
viikon mittainen ajoittuen viikoille 33-48.
Kansalaisopistokurssien syyskausi on 12
viikon mittainen ajoittuen viikoille 36-48.
Syyskausi sisältää yhden viikon syysloman,
jolloin ryhmät eivät kokoonnu. Syysloma
ajoittuen viikoille 42 tai 43 kunkin kunnan
perusopetuksen aikataulun mukaisesti.
Ryhmät eivät kokoonnu pyhäinpäivänä
3.11.2018
Kansalaisopistokurssien ja taiteen perusopetuksen syyskausi päättyy 2.12.2018
Kansalaisopistokurssien ja taiteen perusopetuksen kevätkausi alkaa ma 7.1.2019
Taiteen perusopetuksen kevätkausi on 15
viikon mittainen ajoittuen viikoille 2-18
Kansalaisopistokurssien kevätkausi on hyvinvointikurssien osalta 15 viikon mittainen
ajoittuen viikoille 2-18
Muiden kansalaisopistokurssien kevätkausi
on 13 viikkoa ajoittuen viikoille 2-15.
Kevätkausi sisältää yhden viikon talviloman, jolloin ryhmät eivät kokoonnu. Talviloma ajoittuen viikolle 8 tai 9 kunkin kunnan
perusopetuksen aikataulun mukaisesti.
Ryhmät eivät kokoonnu pitkäperjantaina,
pääsiäispäivänä, toisena pääsiäispäivänä
eikä vapunpäivänä.
Taiteen perusopetuksen ja hyvinvointikurssien kevätkausi päättyy su 5.5.2019

Tietoturvakoulu jatkuu syksyllä
Tätä kirjoittaessa on jo tullut hyvin todistuksia
tietoturvatestin suorittamisesta, mutta osalta se
vielä puuttuu. Nyt työsopimusten päätyttyä tuntiopettajien ei tarvitse asiasta kesällä stressata.
Asiaan palataan syksyn opekokouksessa 31.8.
Testin tekemistä edellytetään henkilöstöltä,
mutta sen ehtii suorittaa vielä syyskuun aikana.

Kalenteriin: Opekokous pe 31.8.
Kansalaisopiston opettajakokous pidetään pe
31.8. kello 17 alkaen. Paikka varmistuu myöhemmin. Kannattaa jättää vyöhön pari reikää
varaa, sillä aluksi syödään hyvin. Sen jälkeen
illan ohjelmaan.
Opekokouksessa kuulee uudet jutut ja muutokset käytäntöihin. Tilaisuus on parasta perehdytystä uusille opettajille, siellä on helppo kysellä.
Illan aikana muistetaan myös päättyneenä kevätkautena ja alkavana syyskautena pyöreitä
vuosia täyttäviä. Varustuksena puhdas paita,
päästään myös ryhmäkuvaan.

Kehityskeskustelut syksylle
Ammattikoulutuksen myllerrysten ja Petäjän
apulaisrehtorin poissaolon vuoksi henkilöstön
kehityskeskustelut siirtyvät syyskaudelle. Tavoitteena on hoitaa hommat ennen syyslomia.
Tilaisuutta ei ole valitettavasti ole mahdollista
tarjota koko satapäiselle henkilöstölle, vaan
kutsun saa tusinan veran päätoimista väkeä
sekä tuntiopettajia. Tällä kierroksella halutaan
kuulla etenkin opettajanuransa alkuvaiheissa
olevien ajatuksia ja toiveita.
Kiitos muistamisesta ja hyvää kesää
Olli Ruohomäki

Parkanon toimisto avoinna ma-pe 9-15 Keskuskatu 1, 2. krs 39700 Parkano kaija.haapamaki(at)sasky.fi puh. 044 045 5510
Kankaanpään toimisto avoinna ma-pe 9-15 Keskuskatu 41 38700 Kankaanpää tuula.luoma(at)sasky.fi puh. 044 5800 520

