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SALLAN KUNNAN SIVISTYSTOIMI TIEDOTTAA
Koulutyö alkaa keskiviikkona 12.8.2015
seuraavasti:
Kirkonkylän koulu (alakoulu) alkaa klo 8.30.
Lisätietoja antaa koulunjohtaja Jenni Tervo puh. 040 5953 430
Sallantunturin koulu (yläkoulu) klo 8.30.
Lisätietoja koulunjohtaja Outi Kettunen puh. 0400 292 794.
Sallan lukio alkaa klo 10.00.
Lisätietoja antaa koulunjohtaja Leena Hautajärvi puh. 0400 292
796

Koulukuljetukset
Koulunkuljetuksista antavat tietoja koulunjohtajat. Koska koulu alkaa nyt aikaisemmin eli 8.30 niin myös kuljetukset
lähtevät noin 15 aikaisemmin. Kuljetuksessa olevien tulee aina
ilmoittaa kuljettajalle elleivät käytä koulukuljetusta vaan kulkevat
esim. vanhempiensa kanssa tai ovat pois koulusta.
Koulukyyditys kuuluu seuraaville oppilaille Perusopetuslain 32 §
mukaan.
Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on
viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä
tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen
muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi ja vaaralliseksi.
Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista
tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus.
Kirkonkylän koulun ja Sallatunturin koulun oppilaat, joiden koulumatka on 3-5 kilometriä voivat kulkea aikaisemman käytännön
mukaisesti linja-autossa aamuisin ja iltapäivisin. Esiopetuksessa
olevien oppilaille ja 1.-2. luokkalaisille, joiden koulumatka on yli 3
km järjestetään kyyditys. Sivistyslautakunta käsittelee terveydellisin perustein tai matkan vaikeuden ja vaarallisuuden perusteella
anottuja koulukyyditysanomuksia elokuussa olevassa kokouksessaan.

SALLAN KUNTA TIEDOTTAA
Henkilöstön koulutuspäivä ti 11.8. 2015 klo 8.45 alkaen
Syyslukukausi alkaa ke 12.8.2015
Lauantaityöpäivä 29.8.2015
Syysloma vko 42
Joulujuhla lauantaina 19. 12.2015
Kevätlukukausi alkaa ke 7.1.2016
Lauantaipäivä 9.1.2016
Talviloma vko 10
Vapaa (Kiirastorstai ) 24.3.2016
Vapaa (Helatorstai) 6.5.2016
Kevätjuhla 4.6.2016

Aamu- ja iltapäivätoiminta
Aamu- ja iltapäivätoiminta 1.-2.luokan oppilaille alkaa koulutyön
mukaisesti 14.8. alkaen. Yhteydenotto aamu- ja iltapäivätoiminnasta vastaavaan koulunjohtaja Jenni Tervoon.

Koulukeskuksen tilojen ilta- ja
viikonloppukäyttö säännölliseen
harrastetoimintaan
Tilojen varaamiseksi harrastetoimintaa (liikunta, musiikki ja yms.)
tulee tehdä kirjallinen anomus ma 18.8. mennessä koulunjohtajille. Lisätietoja antavat koulunjohtajat. Hakemuspohjat on tulostettavissa koulujen ja kunnan nettisivuilla.

Koulukeskuksen ilta- ja viikonloppukäyttö
erilaisiin yksittäisiin tilaisuuksiin
Tilojen varaamiseksi tulee aina tehdä kirjallinen anomus koulunjohtajalle. Koulun tiloja ei saa käyttää omatoimisesti ilman lupaa.

Tärkeä tiedote koulukeskukseen tuleville
oppilaille ja heidän huoltajilleen
Oppilaiden oma kuljetus Toimintakeskuksen risteyksen kautta koululle ja koululta pois.
Linja-autoliikenne, taksit ja henkilöstö kulkevat koulun risteyksen
kautta koululle.

Lisätietoja antavat koulunjohtajat ja sivistystoimenjohtaja Marja
Myllykangas 040-848 8519
-----------------------------------------------------------------------------------

Sallan kunnassa on haettavana
SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN VIRKA
Virkaan valittavalta edellytetään tehtävään soveltuvaa ylempää
korkeakoulututkintoa, riittävää sosiaali- ja terveydenhuollon tuntemusta, halua kehittää johdettavaa organisaatiota ja kokemusta
johtamis- ja esimiestyöstä.
Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista ja viran osalta
noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Palkkaus määräytyy KVTES:n
perusteella.
Kunnanvaltuustolle osoitetut hakemukset opinto- ja työtodistuksineen sekä nimikirjaote/ansioluettelo tulee lähettää os. Sallan
kunnanhallitus Postipolku 3, 98900 Salla 4.9.2015 klo 15.15
mennessä. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Erkki Parkkinen puh. 0400 393987.
Sallassa 5.8.2015

Sallan kunnanhallitus

-----------------------------------------------------------------------------------

KAAVOJEN VOIMAANTULO
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 1.6.2015 hyväksynyt seuraavat Kirkonkylän asemakaavan muutokset:
§ 27 korttelit 100, 101 ja 103
§ 28 korttelit 112-114, 116 ja 119
Päätökset ovat lainvoimaisia ja kaavat tulevat voimaan tällä kuulutuksella.
5.8.2015
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