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Muutokset kurssitietoihin




Esite lähti kirjapainoon ennen juhannusta, mutta
kurssitietoihin on tullut muutoksia sen jälkeenkin.
Tarkista omien kurssiesi tiedot ja ilmoita toimistoon viipymättä, mikäli niissä on korjattavaa tai
muutostarvetta. Näin opiskelijat ehtivät saada oikeat tiedot ilmoittautumisen yhteydessä.
Alkavan työvuoden kurssit näkyvät jo nyt Hellewissä ja muutokset voi tarkistaa nettisivultamme
Ilmoittaudu netissä -kohdasta.
Työsopimukset tulostetaan elokuussa ja silloin
tiedossa olevat muutokset näkyvät niissä. Myöhemmin tulevista merkittävistä muutoksista tehdään uusi työsopimus.
Muutoksista tiedotetaan Facebookissa ja uusista
ryhmistä myös lehti-ilmoituksissa, Toimisto voi lähettää ilmoittautuneille myös ryhmätekstareita.




















Toimistot palaavat kesälomilta ma 6.8.
Esitejakelu joka talouteen to 9.8.2018. Esitteitä voi myös noutaa toimistolta, kirjastosta,
kunnantalolta tai työvoimatoimistosta. Niitä
sopii kernaasti viedä opetuspisteisiin kylille.
Työvuoden avausinfon voi seurata videostreamina toimistoilla pe 10.8. klo 9
Ilmoittautuminen alkaa to 23.8.2018 klo 8
Satakunnan käsityönopettajat Kankaanpäässä ke 29.8.
Pisaman ja Näppärän syyskausi alkaa ma
13.8.2018. Syyskausi kestää 15 viikkoa (vk
33-48) ja päättyy su 2.12.2018.
Kansalaisopistokurssien syyskausi alkaa ma
3.9.2018. Syyskausi kestää 12 viikkoa (vk 3648) ja päättyy su 2.12.2018.
Petäjä-opisto on mukana Kankaanpään harrastemessuilla pe-la 7.-8.9.2018
Rauman sivistysseminaari su 23.9. klo 15-17
Tyky- ja Smartum –setelien viimeinen käyttöpäivä syyskaudella pe 12.10.2018
Syyskausi sisältää viikon mittaisen syysloman, jolloin ryhmät eivät kokoonnu. Syysloma ajoittuen viikoille 42 tai 43 kuntien koulupuolen aikataulun mukaan.
Petäjän 70-vuotisjuhla Kihniön Puumilassa
su 2.12.2018 klo 14. Ohjelmassa esityksiä,
näyttelyitä, puheenvuoroja ja kahvitarjoilu.
Pisaman, Näppärän ja hyvinvointikurssien kevätkausi alkaa ma 7.1.2019. Kevätkausi kestää 15 viikkoa (vk 2-18) ja päättyy su 5.5.
Muidenkin kansalaisopistokurssien kevätkausi alkaa ma 7.1.209. Kevätkausi kestää
13 viikkoa (vk 2-15) ja päättyy su 14.4.
Ystävän viikolla 11.-17.2.2019 opiskelijat voivat tuoda ystävänsä mukaan tutustumaan
maksutta opistotouhuun.
Tyky- ja Smartum -setelien viimeinen käyttöpäivä kevätkaudella to 21.2.2019
Kevätkausi sisältää viikon mittaisen talviloman, jolloin ryhmät eivät kokoonnu. Talviloma
ajoittuen viikolle 8 tai 9 kunkin kunnan perusopetuksen aikataulun mukaisesti.
Ryhmät eivät kokoonnu pyhäinpäivänä, pitkäperjantaina, pääsiäispäivänä, toisena pääsiäispäivänä eikä vapunpäivänä.

Uutta Kankaanpään kevätnäyttelyyn
Kankaanpään kevätnäyttelyä uudistetaan isommaksi tapahtumaksi. Tarkoituksena on yhdistää
oppilastöiden näyttely, toiminnallisuus ja ajankohtaan sopivia lyhytkursseja. Aika la 4.5.2019 klo
10-15 ja paikka Keltainen talo pihapiireineen.

Opettajakokous pe 31.8.
Kansalaisopiston opettajakokous pidetään pe
31.8. kello 17:30 Kihniön Pyhäniemessä. Jätä
vyöhön pari reikää varaa, aluksi on ruokailu.
Opekokouksessa kuulee uusista jutuista. tutustuu
työporukkaan ja voi kysellä epäselvät asiat. Siellä
jaetaan työsopimukset, päiväkirjat, opeoppaat
sekä kaikki lippuset ja lappuset. Illan aikana
muistetaan myös pyöreitä täyttäviä ja päästään
ryhmäkuvaan.
Ilmoittautumiset toimistoihin ma 27.8. mennessä
kuljetusten ja ruokailun mitoituksen vuoksi. Kuljetukset Parkanosta ja Kankaanpäästä.

Uutta Pisamaan ja Näppärään
Opetushallitus uudisti taiteen perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteet viime syksynä.
Sen jälkeen onkin ollut kova työ laatia koulukohtaiset OPSit. Nyt se työ on tehty ja uudet OPSit
otetaan käyttöön käsityökoulu Näppärässä ja kuvataidekoulu Pisamassa heti syksystä. Lisätietoa
uudistuksesta tulossa myöhemmin.

Tietosuojakoulu jatkuu syksyllä
Työnantaja edellyttää testin suorittamista vähintään 80% tuloksella. Petäjässä tämä koskee
koko työvuoden mittaisessa työsuhteessa olevia.
Vapautusta testin suorittamisesta voi hakea perustelun kera apulaisrehtorilta.
Tietosuojatestin suorittamisesta on jo tullut hyvin
todistuksia, mutta osalta se vielä puuttuu. Täältä
löydät koulutusvideon ja nettitestin.
Taas on alkamassa uusi työvuosi!
terveisin toimistoväki
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