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lukuvuosi 2017-2018, luokat 1-6

TAMPEREEN YLIOPISTON NORMAALIKOULU

Tampereen yliopiston normaalikoulu on kasvatustieteiden 
yksikköön kuuluva oppilaitos, joka toimii kiinteässä peda-
gogisessa ja tutkimuksellisessa yhteistyössä yliopiston kanssa.  
Normaalikoulussa järjestetään perus- ja lukiokoulutusta.  Opetuksen 
lisäksi harjoittelukoulun tehtäviin kuuluu opetusharjoittelun 
järjestäminen ja siihen liittyvä opetusharjoittelun ohjaus, 
opetuksen kehittämiseen liittyvä kokeilu- ja tutkimustoiminta 
sekä täydennyskoulutus. 

Käyntiosoitteet (perusopetus): 
Perusopetus 1 - 4: Nekalan koulu, Lounaantie 2
Perusopetus 1 - 2: Muotialatalo, Muotialantie 64
Perusopetus 5 - 9: Kuokkamaantie 16

Työajat lukuvuonna 2017–2018

Syyslukukausi 9.8.–21.12.2017
Syysloma 16.–22.10.2017, Joululoma 22.12.2017–7.1.2018

Kevätlukukausi 8.1.–2.6.2018
Talviloma 26.2.–4.3.2018, Pääsiäisloma 30.3.–2.4.2018



LUKUVUODEN 
TAPAHTUMIA:

TYÖSKENTELYAIKATAULU

Oppimisjaksot ja välitunnit 1.-6. luokilla:

Sisäänsoitot klo 8.13, 9.03, 10.08 ja 12.28 
  8.15 -   9.50  oppimisjakso 
  9.50 - 10.10  välitunti 
10.10 - 12.05  oppimisjakso ja ruokailu 
12.05 - 12.30  välitunti 
12.30 - 14.05  oppimisjakso 
14.10 - 14.55  oppimisjakso
Oppimisjaksot ja välitunnit Muotialassa: 
  8.15 -   9.00  oppitunti
  9.00 -   9.15  välitunti
  9.15 - 10.45  oppimisjakso
10.45 - 11.00  ruokailu
11.00 - 11.30  välitunti
11.30 - 12.15  oppitunti
12.30 - 13.15  oppitunti

Opettajat tavoittaa parhaiten puhelimitse  
välituntien aikana.

OPETUSSUUNNITELMA

Tampereen yliopiston normaalikoulun perusope-
tuksen opetussuunnitelma löytyy ePerusteista 
opintopolku.fi-palvelusta,  linkki http://www.uta.fi/
normaalikoulu/alakoulu/ops.html -sivulla.

 

12.9. valokuvaus luokat 3-4
14.9. valokuvaus luokat 1-2 
(Nekala) sekä luokat 5-6  
15.9. valokuvaus (Muotiala)
15.9. yhteisöllisyyspäivä  
(Suomi 100 -teema) klo 8-13
18.9. yhteisöllisyyspäivä  
(Suomi 100 -teema) klo 8-13
29.9. Kodin ja koulun päivä  
& avoimet ovet
9.10. konsertti Nekalan koulun 
salissa, Windus III -orkesteri
16.-22.10. Syysloma

29.11. adventtipäivänavaus 1-4 lk
30.11. itsenäisyyspäiväjuhla  
1-4 lk klo 18 Kuokkamaant. sali
1.12. adventtihartaus 5-9 lk 
Kuokkamaantiellä (sali) 
4.12. kielivalinta- ja painotusilta 
2. lk huoltajille klo 18
5.12. klo 12.30 5-9 lk 
itsenäisyyspäiväjuhla
13.12. Oskari-kuoron  
konsertti Viinikan kirkossa
21.12. lukukauden päätös  
1-6 lk, Nekalan sali klo 9-11 

8.1. Kevätlukukausi alkaa
lukujärjestyksen mukaan
10.1. perusopetusinfo 6. lk 
(oppilaat ja huoltajat) klo 18.30
29.3. kiirastorstain kirkko klo 
12.15 (koulu päättyy kirkkoon) 
18.4. Virsikinkerit klo 10.15
30.4. Lava on vapaa 
-tapahtuma, oppilaiden 
koulupäivä klo 8.15-12.05
8.5. Eskarista ekalle -ilta 
klo 17.30-19.30
9.5. Unicef-kävely 8.15-12.05  
23.5. vanhempainilta tulevat  
7. lk, Kuokkamaantien auditorio 
klo 18.30
24.5. kevätjuhla lk 1-6 
Kuokkamaantien salissa klo 18
25.5. tulevien 7.-, 3.- ja 1.- lk 
tutustuminen (klo 9–12)
29.5. koulun retkipäivä
30.5. pelipäivä klo 8.15-12.05
2.6. lukuvuoden päätös 

VÄLITUNNIT

Välitunneista sovittua
- oppilaat ovat välitunnit ulkona
- opettajat valvovat laaditun listan mukaisesti
- esiopettajat vastaavat oman ryhmänsä 
  valvonnasta
- pakkasraja on -20 astetta koulun mittarissa  
  (oppilaat voidaan päästää sisään)
- päähine päässä, kun on pakkasta.

POISSAOLOT

Poissaolosta tulee ensi tilassa ilmoittaa luokan-
lehtorille. Suunnitelluista poissaoloista tehdään 
aina etukäteen kirjallinen anomus. Poissaolo-
anomuksen voi tulostaa alakoulun www-sivuilta.



Wilma-verkkopalvelua käytetään aktiivisesti kodin ja koulun välisen viestinnän, 
poissaolojen seurannan, arvioinnin yms. hoitoon. Huoltajien pyydetään ilmoit-
tavan mahdollisista yhteystietojen muutoksista välittömästi omalle opettajalle. 

 
Oppilas on velvollinen käyttämään ja käsittelemään huolellisesti hänelle opiskelua 
varten luovutettuja oppikirjoja, koulutarvikkeita ja työvälineitä sekä muuta kou-
lun omaisuutta. Osa opiskeluvälineistä on tarkoitettu pitkäkestoiseen käyttöön.

Pyydämme vanhempia kiinnittämään huomiota siihen, että lapsella on aina tur-
valliset ja ulkoliikunnassa säänmukaiset liikuntavarusteet. Sisäliikuntavarusteisiin 
kuuluu myös pyyhe, sillä tuntien jälkeen peseydytään.

Yhteisestä sopimuksestamme koulun sisätiloissa käytetään sisäjalkineita. Kuok-
kamaantien H-siipi on kengätöntä aluetta; siellä ei liikuta lainkaan ulkojalkineilla.

Oppilaiden turvallisuuden takaamiseksi ja ruuhkan välttämiseksi koulun portilla 
pyydämme, että vanhemmat hoitavat saattoliikenteen suurta varovaisuutta ja 
liikennesääntöjä noudattaen sekä niin, ettei koulun sisälle johtavia portteja tukita. 
Piha on myös leikkialuetta eikä sinne  saa tuoda koiria.  Koulun piha-alueella pyö-
rällä ajaminen ei ole luvallista. Polkupyörät ovat koulussa oppilaiden vanhempien 
vastuulla. Koulu edellyttää pyöräillessä kypärän käyttöä turvallisuuden takia.

Tampereen yliopiston normaalikoulun opiskeluhuoltotyötä suunnittelee, kehittää, 
koordinoi ja arvioi koulun opiskeluhuoltoryhmä (KOHR). Ryhmään kuuluvat rehtorit, 
opiskeluhuollon työntekijät, erityisopettajat sekä opinto-ohjaajat. 

Kouluterveydenhoitaja Maija Klockars (ma-to) on tavoitettavissa puhelimitse klo  
9.30-10.30 numerosta 040 801 6817. Koulukuraattori Linda Hakanen (linda.haka-
nen@uta.fi, puh. 050 5099 046) auttaa ja tukee oppilaita koulunkäyntiin ja muu-
hun elämänpiiriin liittyvissä asioissa, ja koulupsykologi Elina Sisso-Hakonen (elina.
sisso-hakonen@uta.fi, puh. 050 420 1404) auttaa ehkäisemään ja ratkaisemaan 
koulunkäyntiin liittyviä pulmia. Lisätietoja löytyy runsaasti koulun verkkosivuilta. 
Huoltajat vastaavat lapsensa kulkemisesta hammashoitoon ja sopimiinsa tervey-
dendoitaja- ja lääkärikäynteihin.

KIRJAT JA TYÖVÄLINEET

LIIKUNTAVARUSTEET

SISÄJALKINEET

KOULUUNTULOLIIKENNE

WILMA

OPISKELUHUOLTO



Hyvä käyttäytyminen edellyttää: 

- muiden ihmisten arvostamista ja 
  kunnioittamista 
- erilaisuuden hyväksymistä 
- yhteisestä ympäristöstä huoleh-
  timista 
- yhteisten sopimusten ja sääntöjen 
  noudattamista.

Nämä asiat näkyvät arjessa esim. hyvänä 
kaveruutena, yhteistyötaitoina, kohteli-
aina ja ystävällisinä sanoina ja tekoina, 
toisista välittämisenä, koulun sisä- ja 
ulkotilojen viihtyisyytenä sekä hyvänä 
yhteishenkenä. 

Järjestyssäännöt:

1. Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on 
oikeus tuntea olonsa turvalliseksi. 
2. Kaikilla kouluyhteisön jäsenillä on oi-
keus häiriöttömään työskentelyyn. 
3. Vaarallinen ja vahingoittava käyttäyty-
minen on kielletty. 
4. Koulumatkoilla käyttäydytään asialli-
sesti ja noudatetaan liikennesääntöjä. 
5. Polkupyörät sijoitetaan koulualueella 
hyvään järjestykseen niille osoitetuille 
paikoille. Polkupyörällä ajo pihassa on 
kielletty. Tieliikennelain mukaan pyöräi-
lijän tulee käyttää pyöräilykypärää.
 6. Oppitunneille saavutaan ajoissa 
opiskeluvälineet mukana ja kotitehtävät 
suoritettuina.
  7. Poissaolo koulusta ilman pätevää 
syytä on kielletty. 

 8. Koulun yhteisissä tiloissa liikutaan 
rauhallisesti ja ääntä käytetään hillitysti.
  9. Ruokailutilanteissa käyttäydytään 
asiallisesti ja noudatetaan hyviä ruokai-
lutapoja.
 10. Välituntisin oleskellaan ulkona vä-
lituntialueella. Välitunnin viettäminen 
sisällä on sallittua vain erityisellä luvalla.
 11. Ilman lupaa koulupäivän aikana ei 
saa poistua koulualueelta. 
12. Koulun omaisuutta tulee käsitellä 
huolellisesti. Oppilas on velvollinen kor-
vaamaan koulun omaisuudelle  tahallaan 
tai varomattomuudessaan aiheuttaman-
sa vahingon. Jos oppilas kadottaa koulun 
antamia välineitä tai tarvikkeita, on hän 
korvausvelvollinen.
 13. Jokainen huolehtii omalta osaltaan 
yhteisistä tiloista ja tavaroista. 
14. Koulupihan rakenteita, välineitä ja 
luonnonympäristöä ei saa vahingoittaa.  
- Jätän pihan rakennukset, kasvit ja ra-
kenteet rauhaan
15. Oppitunnin aikana puhelinta tai 
muuta mobiililaitetta saa käyttää vain 
opettajan ohjeistamalla tavalla.
- Koulussa tai koulun alueella otettuja 
kuvia tai videoita ei saa käyttää siten, 
että niillä levitettäisiin yksityiselämää 
loukkaavaa tietoa tai aiheutettaisiin 
muuta vahinkoa kuvan kohteelle.
16. Oppilaan hallussa oleva koulutyöhön 
liittymätön omaisuus on koulussa oppi-
laan omalla vastuulla.
- Koulu ei vastaa kadonneista rahoista 
ja tavaroista.

Pyrimme tekemään normaalikoulusta turvallisen ja viihtyisän. Tämä edellyttää yhteisiä 
sopimuksia käyttäytymisestä ja hyvistä tavoista sekä tietoa velvollisuuksista ja oikeuk-
sista. Parhaiten saavutamme tämän päämäärän, kun kaikki kouluyhteisömme jäsenet 
sekä kodit sitoutuvat niihin.

      JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Koulutiedotteen laajaa sähköistä versiota ylläpidetään ja päivitetään koko vuoden 
ajan, ja se löytyy www.uta.fi/normaalikoulu/alakoulu/koulutiedote.html -osoitteesta. 
Mm. opettajien yhteystiedot löytyvät verkkosivuilta.


