HUOLTAJAN OPAS KOULUTYÖN TUKEMISEKSI
- poissaolot ja myöhästymiset
- uskonnon tai elämänkatsomustiedon opiskelu
- läksyt

POISSAOLOT JA MYÖHÄSTYMISET
Poissaolot
Sairauspoissaoloista
ilmoitetaan
ennen
koulupäivän
alkua
tekstiviestillä
luokanopettajalle/valvojalle. Ilmoitusvelvollisuus on lakisääteinen. Näin varmistetaan, että
oppilas suorittaa oppivelvollisuutensa.
Muita poissaoloja tai lomamatkoja varten luokanopettaja voi myöntää oppilaalle vapaata
enintään viisi koulupäivää. Kyse on tällöin koulutyön keskeytyksestä. Pidempiaikaiset
koulutyön keskeytykset anotaan kirjallisesti opettajakunnalta hyvissä ajoin.
Anoessaan koulutyön keskeytystä huoltajan tulee ottaa huomioon, että vastuu opetuksesta
siirtyy väliaikaisesti huoltajalle. Palattuaan kouluun oppilaan tulee pystyä jatkamaan
opiskeluaan muiden tahdissa. Koska koulussamme ei ole käytössä oppikirjoja, valmista
oppimateriaalia ei ole useinkaan tarjota etukäteen. Huoltajan velvollisuus on huolehtia, että
opettajien antamat poissaoloon liittyvät tehtävät tehdään sovitusti.

Myöhästymiset
Huoltajien velvollisuus on huolehtia siitä, että oppilas on koulussa ajoissa. Joka luokassa päivä
alkaa yhteisellä hetkellä, jossa oppilaat tuodaan yhteen ja valmistaudutaan opiskeluun.
Myöhästyjät jäävät paitsi tästä hetkestä sekä häiritsevät muiden oppituntia. Opettaja
merkitsee aina myöhästyjät päiväkirjaansa. Oppilaan jatkuva myöhästely on opettajalle
huolenaihe, jonka käsittely viimekädessä siirtyy oppilashuollolle.

USKONNON TAI ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPISKELU
Perusopetuksen järjestäjän tulee järjestää oppilaiden enemmistön uskonnon mukaista
uskonnon opetusta. Näin ollen Sammatin vapaassa kyläkoulussa järjestetään evankelisluterilaista uskonnon opetusta. Kaikki evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvat oppilaat
osallistuvat tämän uskonnon opetukseen. (SPL 13 §)
Uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumattomalle oppilaalle, joka ei osallistu evankelisluterilaisen uskonnon opetukseen, opetetaan elämänkatsomustietoa. Oppilas, joka ei kuulu

evankelis-luterilaiseen kirkkoon, tai kuuluu muuhun kuin evankelis-luterilaiseen
kirkkokuntaan, voi huoltajan ilmoituksella osallistua evankelis-luterilaisen uskonnon
opetukseen. Uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvalle oppilaalle, jolle ei järjestetä hänen
oman
uskontonsa
opetusta,
voidaan
huoltajan
pyynnöstä
opettaa
myös
elämänkatsomustietoa. (SPL 13 §)
Opetuksen järjestäjällä on velvollisuus opettaa evankelis-luterilaisen uskonnon opetuksen
lisäksi myös ortodoksiuskontoa ja elämänkatsomustietoa, jos niiden opetukseen osallistuvia
oppilaita on vähintään kolme. Muihin Suomessa rekisteröityihin uskonnollisiin yhdyskuntiin
kuuluvalle vähintään kolmelle oppilaalle, jotka eivät osallistu evankelis-luterilaisen uskonnon
opetukseen, järjestetään heidän oman uskontonsa opetusta, jos heidän huoltajansa sitä
pyytävät. (SPL 13 §)
Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opiskelua koskevissa valinnoissa pyritään siihen, että
ratkaisu on pysyvä, eikä valintaa voi muuttaa ottaen kuitenkin huomioon, mitä
uskonnonvapautta koskevassa laissa säädetään. (UVL 3 §)

LÄKSYT
Kotitehtävät tulevat koulussamme ajankohtaisiksi ja niiden määrä kasvaa oppilaan iän ja
luokka-asteen myötä vähitellen. Luokanopettajat antavat omalla aikataulullaan läksyjä
matematiikasta, äidinkielestä ja vaihtelevasti myös muista aineista. Aineopettajat antavat
läksyjä omista oppiaineistaan.
Läksyjä annetaan, jotta koulussa opittuja taitoja voidaan vahvistaa kotona ja saada
esimerkiksi lasku- ja lukurutiinia. Kielissä läksyjä annetaan myös siksi, että koulussa opittu
kieli pysyisi elävänä yllä myös muulloin kuin oppitunneilla. Lisäksi sanaston opettelu vaatii
itsenäistä harjoittelua.
Aluksi oppilaat autetaan sisään läksykulttuuriin mm. siten, että läksyn anto- ja palautuspäivä on aina

jokin tietty viikonpäivä. Yläluokkalaisilla on läksyjä läpi viikon ja oppilaiden odotetaan
ottavan niistä jo itsenäisesti vastuuta.
Vanhempien toivotaan tarkistavan oppilaan lukujärjestyksestä aina koulupäivää edeltävänä
iltana, mitä aineita seuraavana päivänä on ja miettivän yhdessä lapsensa kanssa, mitä läksyjä
kustakin aineesta on tullut. Näin toimiessaan vanhemmat tukevat lapsensa koulunkäyntiä ja
oppimista sekä kantavat oman vastuunsa kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä. Jos tehtävien
suhteen esiintyy mitään kysyttävää, vanhempien toivotaan olevan empimättä yhteydessä
läksyjä antaneeseen opettajaan.
Jos oppilas on laiminlyönyt kotitehtävänsä, ottaa läksyt määrännyt opettaja yhteyttä kotiin.
Opettaja ja huoltaja sopivat yhdessä, kuinka läksyt hoidetaan. Isommat oppilaat määrätään
torstaina koulupäivän jälkeen läksyparkkiin puuttuvia läksyjä tekemään.

