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Tiedote Rantakylän normaalikouluun siirtyvien oppilaiden huoltajille
Rantakylän normaalikoulu aloittaa toimintansa Sirkkalassa (Rantakylän koulun nykyiset tilat)
torstaina 9.8.2018. Toiminnan käynnistymisestä tiedotetaan vanhempainilloissa ja kouluun
tutustumisissa. Toivomme teidän osallistuvan kevään aikana järjestettäviin Rantakylän
normaalikoulun tilaisuuksiin. Yhteisiä tilaisuuksia järjestetään seuraavasti:
Valinnaisaineinfo nykyisten 6. ja 7. -luokkalaisten huoltajille
 keskiviikkona 28.3.2018 klo 17.30-18.30, Pataluodon koulun auditoriossa
 valinnaisainetarjonta sekä valintaohjeet tulevien 7. ja 8. -luokkalaisten huoltajille
Valinnaisuudet jatkuvat 9.-luokkalaisilla Pataluodon koulussa viime lukuvuonna tehtyjen valintojen
mukaisina, joten uusia valintoja ei tarvitse tehdä.
Huom! Keskiviikkona 28.3. normaalikoulun opettajia ja rehtoreita vierailee Rantakylän ja Pataluodon
kouluissa koulupäivän aikana kertomassa mm. valinnaisuudesta nykyisissä 6., 7. ja 8. -luokissa.
Tulevien normaalikoululaisten vanhempainilta
 keskiviikkona 11.4.2018, Pataluodon koulun auditoriossa
o klo 17.30-18.30 nykyiset 1.-5. -luokkalaisten sekä P1, P2 ja P3-4-luokkalaisten
vanhemmat
o klo 19.00-20.00 nykyiset 6.-8. -luokkalaisten vanhemmat
 koulun toiminnan esittelyä: henkilökunta, Norssi kouluna, kielten opiskelusta,
koulukuljetukset, ohjattu harjoittelu
Ekaluokkalaisten tutustuminen kouluun





keskiviikkona 23.5.2018 klo 18.00-19.30, Sirkkalan auditoriossa (Sirkkalankatu 12 A)
tuleville ekaluokkalaisille ja heidän huoltajilleen
tutustuminen henkilökuntaan ja kouluun
kutsu ja ilmoittautumisohjeet tulevat myöhemmin

Kuljetukset
Kuljetukset järjestetään syyslukukauden ajan kaikille Rantakylän normaalikouluun siirtyville
oppilaille. Kuljetukset lähtevät torstaina 9.8.2018 Rantakylästä ja palaavat Rantakylään.
Tarkempi paikka ja aikataulut ilmoitetaan myöhemmin erikseen. Oppilaat saavat lukujärjestykset
ensimmäisenä koulupäivänä. Kuljetuksista tiedotetaan huoltajille koulun kotisivuilla
http://www.uef.fi/fi/web/jnor/perusaste/rantakylan-harjoittelukoulu ja Wilmassa ennen koulun
alkua.
Luokkajaot ja opettajat
Luokkajaot tarkistetaan muutosvaiheessa, mutta pääosin ne pyritään pitämään ennallaan. Pieniä
muutoksia ryhmien kokoonpanoissa voi tapahtua opetusjärjestelyiden vuoksi,
oppilaaksiottoalueen mukaisesti tai niillä oppilailla, jotka ovat hakeneet koulusiirtoa ja tämän
myötä saaneet siirron Rantakylän normaalikouluun. Mahdollisista muutostarpeista ja päätöksistä
keskustellaan nykyisten opettajien kanssa.

21.3.2018
Rantakylän normaalikoulun opettajien avoimia tehtäviä täytetään kevätlukukauden 2018 aikana.
Osa tehtävistä päästään täyttämään vasta kesäaikana. Luokkien opettajista ja luokanvalvojista
ilmoitetaan valintojen ja suunnittelun edetessä.

Siirtyminen uuteen Rantakylän normaalikoulun koulurakennukseen
Rantakylän normaalikoulun rakentaminen etenee tällä hetkellä suunnitellussa aikataulussa.
Rantakylään rakenteilla oleviin uusiin koulutiloihin päästään siirtymään kevätlukukauden alussa
ma 7.1.2019.
Mahdollisuuksien mukaan oppilaille järjestetään tätä ennen tutustuminen ja perehdytys
toimintaan uusissa koulutiloissa. Uusi kaksikerroksinen koulurakennus on pinta-alaltaan n. 6600
m2 ja mitoitettu n. 420 oppilaalle.

Lukuvuoden työ- ja loma-ajat
Syyslukukausi
Koulu alkaa,

to 9.8.2018

Syysloma, viikko 42

ma-pe 15. – 19.10.2018

Itsenäisyyspäivä,

to 6.12.2018

Syyslukukausi päättyy,

pe 21.12.2018

Kevätlukukausi
Koulu alkaa,

ma 7.1.2019

Talviloma, viikko 10,

ma-pe 4. – 8.3.2019

Pääsiäinen,

pe-ma 19.4. – 22.4.2019

Vappupäivä,

ke 1.5.2019

Helatorstai,

to 30.5.2019

Koulu päättyy,

la 1.6.2019

Koulupäiviä
syyslukukaudella 91
kevätlukukaudella 97
Yhteensä 188
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