SVK-INFO
Tammikuu 2020
20.1.2020
Hyvät vanhemmat
Tammi-helmikuun tapahtumia
ti 21.1.
ti 21.1. klo 8.00–9.30
ke 22.1. klo 10–14
pe 24.1.
ti 28.1.
ke 29.1.

HELMIKUU
4.2.
ke 5.2. klo 10–14
to 6.2. klo 17.30
pe 7.2.
la 8.2.
ti 11.2.
to 13.2.

to 13.2. illalla
pe 14.2.
ma 17.2. – pe 21.2.

peruskoulun oppitunnit alkavat poikkeuksellisesti klo 9.45
työyhteisökoulutus koko henkilöstölle
avoimet ovet I lukiossa
ilmoittautuminen 1. luokalle ja esiopetukseen päättyy
abi-info kevään ylioppilaskokeisiin osallistuville
koeviikko lukiossa alkaa

soveltuvuuskoe perusopetukseen
avoimet ovet II lukiossa
vanhempainilta ja valinnaisaineinfo 7. lk huoltajat ja oppilaat
jakso vaihtuu IV jakso 7.2.-6.4.
soveltuvuuskoe esiopetukseen
talviurheilupäivä luokat 1–9
penkinpainajaiset, abiturientit jäävät lukulomalle
koulu päättyy luokilla 1-4 klo 11.45, iltapäivätoiminta normaalisti, luokilla 5-9
koulu päättyy klo 13.00
klo 19.30 vanhojen tanssit Valkea talo, Pohjois -Haaga
vanhojen päivä ja -tanssit (kauppakeskus Kaari klo 10.00) Koulu päättyy klo
13.00.
talviloma

18.2.-10.3. yhteishaku lukioon ja ammatillisiin oppilaitoksiin
Tutustu Suomalais-venäläisen koulun yhteishakukampanjaan: sanodaa.fi / #sanodaa / #svklukio
Tervetuloa avoimien ovien päivään 22.1. ja 5.2. lukioon.
Ilmoittautuminen esiopetukseen 24.1. mennessä palauttamalla hakulomake kansliaan tai esikouluun.
Soveltuvuuskokeeseen lähetetään erillinen kutsu.
Ilmoittautuminen SVK:n 1. luokalle. Hakulomake palautetaan esikoulun opettajalle 24.1. mennessä.
Päätös oppilaaksiotosta lähetetään kotiin postitse. Helsingin kaupungin iltapäivätoiminnan hakulomake
palautetaan esiluokan opettajalle. Lomakkeen voi tulostaa kaupungin Kasvatuksen ja koulutuksen
toimialan kotisivuilta www.edu.hel.fi.
Talviurheilupäivä 11.2.
rehtori • директор школы
+358 0295 332401
rehtori@svk-edu.fi

kanslia • канцелярия
+358 0295 332400
kanslia@svk-edu.fi

opettajat • учительская
+358 0295 332426
+358 0295 332427

etunimi.sukunimi@svk-edu.fi
www.svk.edu.hel.fi

Vietämme perusopetuksessa talviurheilupäivää ti 11.2. Urheilupäivän ohjelma rakennetaan sääolojen
mukaisesti. Oppilaat saavat tarkemmat ohjeet lähempänä urheilupäivää luokanvalvojilta ja
ryhmänohjaajilta.
Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen linjauksen mukaisesti urheilupäivänä koulu ei voi tarjota
maksullista ja maksutonta ohjelmaa rinnakkain. Kaiken toiminnan on oltava oppilaille ilmaista.
Messilän lasketteluretkeä ei tänä vuonna tästä syystä toteuteta.
Vanhojen tanssit järjestetään Valkean talon salissa Pohjois-Haagassa, koska koululla ei ole liikuntasalia.
Tansseja katsomaan ovat tervetulleita huoltajat ja läheiset. Valkeassa talossa ei ole mahdollista
järjestää perinteistä tarjoilua. Kauppakeskus Kaaren kanssa sovittiin, että vanhat tanssivat siellä
perjantaina klo 10.00. Tätä esitystä voivat oppilaat mennä opettajan johdolla katsomaan.
Perusopetuksessa monialaiset oppimiskokonaisuudet (MOK) 28.2. – 5.3.
Monialaiset oppimiskokonaisuudet ovat oppiainerajat ja vuosiluokkarajat ylittäviä opintojaksoja.
Tänä lukuvuonna MOK -teemana on Lukeminen. MOK-päivinä opetus ei ole lukujärjestyksen mukaista.
Oppimiskokonaisuuksiin liittyy retkiä ja opintokäyntejä. MOKit ovat osa opetussuunnitelman mukaista
opetusta ja ne arvioidaan. Oppilaat osallistuvat MOK-päivien suunnitteluun ja arviointiin.
Uudisrakennuksen peruskiven muuraustilaisuus pidettiin 14.1. Peruskiven muurasivat mm. johtaja
Anni Miettunen Opetushallituksesta, apulaispormestari Pia Pakarinen, kasvatuksen ja koulutuksen
toimialajohtaja Liisa Pohjolainen, toimitusjohtaja Jaro Sarjo, pääsuunnittelija Juha Salmenperä
AFKS:stä ja SRV:n toimitusjohtaja Saku Sipola. Perinteiden mukaan perustuksiin muurattiin
metallilieriössä peruskirja, päivän lehti, kolikoita, oppilaiden ja opettajien videokirje, oppilaiden tarina
koulusta, yo-kokeen muistitikku ja viisumianomuslomake Venäjän opintomatkaa varten.
Koulun kuoro esitti SVK-laulun. Tilaisuuden lopuksi tarjottiin venäläinen tee: teetä, hunajaa, suolaisia
piirakoita ja venäläisiä piparkakkuja eli prjanikeja. Saimme paljon kiitoksia lämminhenkisestä
tunnelmasta ja onnentoivotuksia koululle. Koulun kotisivuilla on erillinen uutinen tilaisuudesta.
SVK:n lukuvuoden 2020-2021 työ- ja loma-ajat
Työaika alkaa syksyllä 13.8.2020 (to) ja päättyy 22.12.2020 (ti).
Syysloma on viikolla 42 eli 12.10.2020 (ma) - 16.10.2020 (pe).
Joululoma on 23.12.2020 (ke) - 6.1.2021 (ke).
Työaika alkaa keväällä 7.1.2021 (to) ja päättyy 5.6.2021 (la).
Talviloma on viikolla 8 eli 22.2.2021 (ma) - 26.2.2021 (pe).

Lisäksi ehdotettiin, että tehdään yksi työpäivä (iltakoulu tai lauantaityöpäivä), jolla korvataan
kiirastorstai (1.4.) tai helatorstain jälkeinen päivä (14.5.). Tämän osalta päätös jätettiin seuraavaan
johtokunnan kokoukseen.
Hyvää kevätlukukautta kaikille!
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