SVK-INFO LOKAKUU 2019
24.9.2019
Syys-lokakuun tapahtumia:
16.9.-3.10.
23.–27.9.
26.9.
24.9.
23.-27.9.
24.9.-2.10.
30.9.
3.10.
8.-10.10.
11.10.
14.–18.10.
28.10.

ylioppilaskokeet, B-rakennus
Euroopan kielten viikon tapahtumia
Euroopan kielten päivä, ryhmä oppilaita Hanasaaressa
Valintojen Stoori päihdevalistus, 6.luokat
TET-harjoittelu, 9. luokat
lukion koeviikko
VERSO-sovittelutoiminta jatkuu pikkukoululla toimintavälituntisin
2. jakso alkaa
lukion 1. vuosikurssin opintoretki Pietariin
klo 8.20 Venäläinen tee huoltajien ja koulun yhteistapahtuma esiopetuksessa
Syysloma
Suomi toisena kielenä vanhempainilta luokkien 0-2 huoltajille päiväkoti
Kalinkassa klo 17.00

Syyskuussa on tehty paljon retkiä ja opintokäyntejä:
- syyskuun ajan koulujen väliset yleisurheilukisat Eläintarhan kentällä
- School Action day -tapahtuma Leppävaaran urheilupuistossa 23.9.
- oppilasryhmiä Design-museossa, elokuvissa Malmitalolla, Kanneltalolla ja Savoyteatterissa
- 3.-luokat Annan-talon taideopetusjakso.
Ennakkotietoa marraskuusta
pe 22.11. iltakoulu luokilla 6-9. Iltakoulun ohjelma suunnitellaan yhdessä oppilaiden ja
oppilaskunnan kanssa. Ohjelmassa on mm. pajoja ja yhteistä toimintaa oman luokan kanssa.
Iltakoulu korvaa yhden koulun työpäivän.
la 30.11. lukiolaisilla koeviikon koe lauantaityöpäivänä
to 7.11. klo 17.00 vanhempainilta esiopetuksessa.
Euroopan kielten viikkoa vietetään viikolla 39. Viikon aikana järjestetään kieliaiheisia
päivänavauksia ja tehdään luokanvalvojien ja kieltenopettajien johdolla toiminnallisia Euroopan
kieliin liittyviä tehtäviä, kuten Kahoot-kisoja. Oppilaita palkitaan osallistumisesta karkein, kynin
ja tarroin. Opettajat ja oppilaat vastaavat myös kyselyyn, jossa selvitetään, mitä kieliä meidän
koulussamme osataan. Tuotoksista kootaan sanapilvi julisteen muodossa koulun
seinälle. Viikko huipentuu Euroopan kielten päivään 26.9.
Uudisrakennushankkeen kotisivut
Suomalais-venäläisen koulun uudisrakennushankkeen kuulumisia voi nyt seurata SRV:n
työmaasivulta, johon päivitetään mm. rakennusaikataulua, työskentelyaikoja ja
liikennejärjestelyitä koskevaa tietoa. Tutustu sivuun https://www.srv.fi/tyomaa/2838suomalais-venalainen-koulu/
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Johtokunta
Koulun johtokunnan toimikausi päättyy 30.9.2019. Johtokunnassa on koulun opettajien ja
muun henkilöstön, Suomi-Venäjä-Seuran, oppilaiden huoltajien, Helsingin yliopiston
Nykykielten laitoksen venäjän oppituolin ja Helsingin kaupungin Kasvatuksen ja koulutuksen
toimialan edustajat ja uudessa johtokunnassa Cultura säätiön edustaja.
Rehtori on pyytänyt kutakin tahoa nimeämään ehdokkaansa varsinaiseksi jäseneksi ja
varajäseneksi johtokuntaan. Oppilaiden huoltajat valitsivat ehdokkaansa yleisessä
vanhempain kokouksessa ke 17.9. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Rita Lavikka (varajäsen
Nicklas Granlund) ja Anna Sievers (varajäsen Anita Ahonen). Uuden johtokunnan nimittää
Opetushallitus. Johtokunnan toimikausi on neljä vuotta.
Koulumme on hyväksytty Niilo Mäki instituutin Yhteispeli - tunne- ja vuorovaikutustaidoilla
kohti hyvinvointia 2019-2020 koulutukseen! Koulutuksen tavoitteena on tukea koko
kouluyhteisön hyvinvointia ja vahvistaa lasten tunne ja vuorovaikutustaitoja ala- ja
yhtenäiskouluissa ja vaikuttaa koko koulun toimintakulttuuriin ja johtamiseen
käytännönläheisten toimintatapojen kautta.
Koulutuksissa koulutetaan opettajia lasten työskentelyn ohjaamiseen, rehtoreita koulun
kehittämiseen ja muutosprosessien johtamiseen sekä työyhteisöä aikuisten keskinäisen
työskentelyn ja työhyvinvoinnin tukemiseen.
Palaute opiskelusta ja koulutyöstä
Opettajat käyvät parhaillaan kehityskeskusteluja huoltajien ja oppilaan kanssa. Saatte näissä
keskusteluissa palautetta opinnoissa edistymisestä ja oppilaan koulunkäynnistä. Samalla
voitte antaa opettajalle palautetta koulun toiminnasta. Seuratkaa myös Wilmaa.

Toivotan kaikille hyvää syksyä ja virkistävää syyslomaa!
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