Karamzinin koulun johtokunta, LIITE 3, 6B-luokan leirikouluselvitys

Selvitys Karamzinin koulun johtokunnalle
6B-luokan leirikoulu 22. – 25.10. 2019 Lohjan Kisakalliossa
Kuljetukset
Matkat Kisakallioon ja takaisin koululle tehdään Åbergin Linjan bussilla. Lähtö
koululta ti 22.10. klo 13. Paluukuljetus lähtee pe 25.10. Kisakalliosta klo 11.45.

Majoitus ja valvonta
Oppilaat majoittuvat talossa, jonka kaikki huoneet avautuvat samalle käytävälle.
Pojille on kolme huonetta (4hh+4hh+3hh) ja tytöille kolme huonetta
(3hh+3hh+3hh). Opettajan lisäksi mukaan lähtee kaksi äitiä ja yksi isä, jotka
toimivat apuvalvojina.

Säännöt
Leirikoulun ajaksi opettaja
leirikoulusäännöt (liite 1).

on

luokan

vanhempien

kanssa

laatinut

Osallistuminen
Oppilaiden leirikouluun osallistuminen on vapaaehtoista. Kaikki oppilaat ovat
lähdössä ja kaikkien oppilaiden vanhemmilta on saatu kirjallinen suostumus
leirikouluun osallistumisesta.

Ohjelma
Kisakallion Urheiluopisto on laatinut leirikouluohjelman oppilaiden toiveiden
pohjalta. (liite 2)
Sopimus
Leirikoulupaikan kanssa on tehty Espoon mallin mukainen sopimus palvelujen
tuottamisesta.

Vakuutukset
Koska leirikoulu on merkitty koulun työsuunnitelmaan koulun vakuutus oppilaille
ja opettajalle kattaa myös leirikouluajan.

Espoossa 23.9.2019
Samuli Hyyryläinen
6B-luokan opettaja
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Leirikoulun säännöt ja niihin sitoutuminen
Koulu:
Luokka:
Leirikoulun aika ja paikka:
Leirikoulu on normaalia koulutyötä, ja sen aikana pätevät koulun järjestyssäännöt.
Lisäksi tulee noudattaa leirikoulua varten laadittuja sääntöjä ja ohjelmaa/suunnitelmaa
sekä opettajan antamia ohjeita. Sääntöjen ja ohjeiden noudattaminen on onnistuneen ja
turvallisen leirikoulun edellytys.
Tupakointi sekä alkoholin ja huumaavien aineiden käyttö on ehdottomasti kielletty.
Älypuhelimia käytetään vain opettajan luvalla erikseen sovittuina aikoina.
Oppilaat eivät saa poistua leirikoulupaikasta tai mahdollisista tutustumiskohteista ilman
lupaa.
Oppilaat ovat velvollisia noudattamaan kaikkia opettajien antamia ohjeita koko
leirikoulun ajan. Oppilailla ei ole oikeutta järjestää leirikoulun aikana omaa ohjelmaa,
ellei toisin ole ohjeistettu, vaan leirikoulu toteutetaan yhteisen suunnitelman mukaan.
Koulu voi luovuttaa leirikoulun toteuttamisen kannalta tarpeellisia oppilaiden
henkilötietoja leirikoulun palveluntuottajille kuten majoituksen järjestäjälle. Terveydentilatai muiden salassa pidettävien tietojen luovuttamiseen pyydetään suostumus erikseen.
Oppilaat on vakuutettu kaupungin ottamalla vakuutuksella sairauden ja tapaturman
varalta. Kaupungin vakuutus ei sisällä matkatavaravakuutusta, joten koulu suosittelee
ottamaan oman vakuutuksen. Vakuutus on syytä ottaa hyvissä ajoin ennen matkaa.
Koulu ei vastaa oppilaan aiheuttamista vahingoista eikä oppilaan tavaroiden
rikkoutumisesta, katoamisesta ym.
Olen tutustunut leirikoulun sääntöihin ja sitoudun noudattamaan niitä.
__.__.2019
____________________________
oppilaan allekirjoitus

Olen käynyt/olemme käyneet leirikoulun säännöt oppilaan kanssa yhdessä läpi.
__.__.2019

____________________________
____________________________
huoltajan allekirjoitus
huoltajan allekirjoitus

____________________________
____________________________
nimenselvennys
nimenselvennys
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Leirikouluohjelma
Karamzinin koulu 22.-25.10 REF 62257
Tiistai 22.10
13.00-13.45
14.15-15.45
16.00-17.00
17.00-18.30
19.00-21.00
vastaanotosta
23.00

Yhteinen leirikouluinfo, Auditorio
OHJATTU LIIKUNTA: Kaupunkisota. Harjoitushalli
Päivällinen
Opettajan toimintatuokio: Sulkapallo. Pallohalli käytössänne.
Opettajan toimintatuokio: Leffa-ilta auditoriossa. Oma leffa mukaan! Avaimen saatte
Hiljaisuus

Keskiviikko 23.10
07.00-09.00
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-12.00
12.00-12.45
13.00-13.45
14.00-14.45
16.00-17.00
17.00-18.30
19.00-20.30
23.00

Aamiainen Buffet-pöydästä
OHJATTU LIIKUNTA: Boulderointi. Taitosali
OHJATTU LIIKUNTA: Pihaleikit. Ministadion
Lounas
OHJATTU LIIKUNTA: GPS-suunnistus
OHJATTU LIIKUNTA: Höntsäpelit. Pallohalli
OHJATTU LIIKUNTA: Hönövisa. Peilisali
Päivällinen
Opettajan toimintatuokio: Lippaaseen lukittu vieraskirja (treasure hunt)
Opettajan toimintatuokio: Grilli-ilta suurkodalla. Avaimen ja tulitikut saatte vastaanotosta.
Hiljaisuus

Torstai 24.10
07.00-09.00
09.00-09.45
10.15-11.00
11.00-11.45
12.00-12.45
13.00-13.45
14.00-14.45
16.00-17.00
17.00-18.00
18.30-20.00
vastaanotosta
23.00

Aamiainen Buffet-pöydästä
OHJATTU LIIKUNTA: Kuntonyrkkeily. Harjoitushalli
OHJATTU LIIKUNTA: Indoorgolf. Pallohalli
Lounas
OHJATTU LIIKUNTA: Minigames. Taitosali
OHJATTU LIIKUNTA: Kinball & Bumball. Pallohalli
OHJATTU LIIKUNTA: Frisbeegolf
Päivällinen
Opettajan toimintatuokio: Kisakallio Amazing Race
Opettajan toimintatuokio: Pallopelit. Esim. säbä. Harjoitushalli käytössänne. Avaimen saatte
Hiljaisuus

Perjantai 25.10
07.00-09.00
09.00-10.30
11.00-12.00
12.00

Aamiainen Buffet-pöydästä
OHJATTU LIIKUNTA: Volttimonttu 2x45min. Toinen ryhmä tavaroiden pakkaus
Lounas
Huoneiden luovutus

Kisakallio pidättää oikeuden ohjelman muutoksiin.

