
Toimintasuunnitelma 2017-2018

1. Koulun perustiedot
Koulu: Aleksis Kiven koulu

Ylläpitäjä: Siuntion kunta, Sivistysosasto

Opetuskieli: Suomi

Oppilasmäärä: 409

Opettajien määrä: 37

1.1 Koulun työ- ja loma-ajat
Työ- ja loma-ajat sekä vapaapäivät

Koulutyö aloitetaan Siuntion kunnan peruskouluissa 10.8.2017 ja päätetään
lauantaina 2.6.2018.

Loma-ajat:

syysloma 19. - 20.10. 2107

joululoma 22.12. 2017 - 7.1. 2018

talviloma 19. - 25.2. 2018

Vapaapäivät:

6.12. 2017

30.4. 2018

1.5. 2018

10. -11.5. 2018
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2. Paikallinen opetussuunnitelma ja keskeiset opetusta
ohjaavat ratkaisut
Aleksis Kiven koulu toteuttaa opetussuunnitelmaa, joka uudistettiin osana valtakunnallista
ohjelmaa. Siunton opetussuunnitelman uudistus toteutettiin osissa, jossa ensimmäinen
kokonaisuus päätettiin SIVLTK 14.9.2016 § 69. Sivistyslautakunta hyväksynee 11.10.2017
opetussuunnitelman luvut 13 – 15, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman sekä koulujen
yhteiset järjestyssäännöt. Aiempaan sivistyslautakunnan hyväksymään lukua 4 on täydennetty
kohdassa 4.4. osalla Siuntio-tunnit.  

2.1 Opetusjärjestelyt
Aleksis Kiven koulussa työskentelee yhteensä 38 opettajaa ja 10
koulunkäyntiavustajaa. Opettajista yhdeksän toimii alakoulussa luokanopettajana, 20
työskentelee aineenopettajana, 5 erityisopettajana, 3 tuntiopettajana  sekä yksi
oppilaanohjaajana. Osa luokanopettajista opettaa myös aineenopettajina luokilla 7 – 9 ja osa
lehtoreista luokilla 1 - 6. Erityisopettajista kolme toimii erityisluokanopettajia ja kaksi
toimii laaja-alaisena erityisopettajana.

Luokan oppilasmäärä on enimmillään 29 oppilasta. Luokat 1 - 6 ovat kolmesarjaisia
yhdysluokkia.  Yläkoulu on kolmesarjainen.  Pienryhmiä on kolme, luokille 0 - 4 ja 5 - 7 sekä
luokille 8 - 9. Oppilaat opiskelevat pienryhmässä useampaa oppiainetta.

Erikseen mainittavat opetusjärjestelyt  lukuvuonna 2017 -2018

Tilaratkaisut

Aleksis Kiven koulu  toimii syyslukukauden alussa (suunnitelmien mukaan 22.9.2017
asti) Puistopolku 2:ssa. Koulu muuttaa sisäilmaongelmien vuoksi väestötiloihin parakkeihin
suunnitelmien mukaan 25.9.2017 Flemingintielle.

Tieto- ja viestintäteknologia

Aleksis Kiven kouluun on otettu käyttöön Edison oppimisalustan. Oppilaat saavat omat  Office
365 tunnukset, joilla mahdollistetaan monipuolinen tieto- ja viestintäteknologian
hyödyntäminen opiskelussa. Tvt tukena toimii kaksi tutor opettajaa sekä oppilasagentit.
Kerran viikossa koulun tiloissa auttaa atk - tukihenkilö.  Lisäksi monipuolisella tieto- ja
viestintäteknologiaan suunnatulla koulutuksella tuetaan opettajien osamista.  

Siuntio-tunnit
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Syyslukukaudella 2017 Siuntio-tunnit toteutetaan kaksoistunteina. Siuntio-tunnit ovat luokilla
1 - 7 ja ne toteutetaan monialaisina oppimiskokonaisuuksina, teemana Suomi 100
vuotta. Teema Suomi 100 vuotta huomioidaan myös luokilla 8 - 9. Kevätlukukaudella
2018 Siuntio -tuntien tilalle tulevat kaksi vuosisiikkotuntia valinnaisia opintoja vuosiluokille 4
-6. Siuntio -tuntien sisältö sekä arviointi ohjeistetaan opetussuunnitelmassa luvussa 4.

Käsityö

Koulu on laatinut suunnitelman oppiaineelle käsityö, jota toteutetaan lukuvuoden ajan.
Kolmannella vuosiluokalla käsityö toteutetaan kaksoistunteina kevätlukukauden 2018
ajan. Seitsemännellä vuosiluokalla oppilas opiskelee  käsityötä usemmassa tilassa kahden
opettajan johdolla.

Kotitalous ja kemia

Seitsemännellä luokalla kotitalouden ja kemian oppitunnit ovat lukujärjestyksessä yhtäaikaa.
Näin oppilasryhmien koot pysyvät suositusten mukaisina ja oppiaineiden välinen yhteistyö on
joustavampaa.

Liikunta

Uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen opetusta toteutetaan luokilla 1- 9. Uimaopetuksen
paikkana toimii Siuntion kylpylä.

Opiskelu koulun ulkopuolella

Aleksis Kiven koulun lähialueet ovat osa päivittäistä oppimisympäristöä. Lisäksi jokaisella
opetusryhmällä on mahdollisuus tehdä lukuvuoden 2017 -2018 aikana suunniteltuja
opintoretkiä sekä leirikouluja, jotka toteutetaan Siuntion kunnan leirikouluperiaatteiden
mukaisesti (18.1.2007 §8). Opintoretket ja leirikoulut kirjataan retkikansioon.

Ranskan ja saksan 9. luokan valinnaisryhmät tekevät leirikoulumatkat kohdekielisiin maihin.

3. Perusopetuksen tehtävä ja tavoitteet

Laaja-alainen osaaminen

Laaja-alaista osaamista kehitetään koulussamme tänä lukuvuonna uuden opetussuunnitelman
periaatteiden mukaan erityisesti Siuntio-tunneilla luokilla 1-7, joiden kaikkien yhteinen teema on
Suomi100.

Laaja-alaisista osaamisalueista tänä vuonna koulussamme painottuu
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L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Jokainen oppilas perehdytetään Edisonin ja Office365-palvelun käyttöön. Lukuvuonna
2017 -2018 koulussamme toimii kaksi TVT-tutoria opettajien apuna: Teemu Helkamäki  ja Kati
Tuomainen.

3.1 Koulun painopistealueet

Aleksis Kiven koulun painopistealueet ovat yrittäjyyskasvatus, kansainvälisyys ja kestävä kehitys.
Painopistealueita suunnitellaan, toteutetaan ja kehitetään koko henkilökunnan kanssa yhdessä
sekä tiimien toiminnan kautta.  Jokainen opettaja kuuluu yhteen tiimiin. Tiimit muodostuvat
painopistealueittain (kansainvälisyystiimi, yrittäjyystiimi ja kestävän kehityksen tiimi). Lisäksi
koulussamme toimii erityisopetuksen tiimi ja pedagoginen tiimi. 

Yrittäjyyskasvatus

Yrittäjyyskasvatuksessa kannustetaan oppilaita ensisijaisesti sisäiseen yrittäjyyteen eli
esimerkiksi taitoon työskennellä pitkäjänteisesti, kantaa vastuuta ja uskaltaa kertoa ideoistaan.
Aleksis Kiven koulussa toteutetaan NY Yrittäjyyskasvatuksen polku -ohjelman mukaisia
oppimiskokonaisuuksia. Mahdollisuuksien mukaan tehdään myös yhteistyötä paikallisten
yritysten kanssa.  Kuudesluokkalaiset osallistuvat keväällä Yrityskylävierailuun Päivärinteen
koulun kuudesluokkalaisten kanssa.

Kansainvälisyys

Lukuvuonna 2017 -2018 kansainvälisyys näkyy koulussamme kahden Erasmus+ -projektin
myötä. Henkilöstön täydennyskoulutuskoulutusprojekti, Minäkuva maailmankuva – siuntiolaisena
muuttuvassa maailmassa, saatetaan päätökseen lukuvuoden aikana. Lisäksi koulumme on
mukana oppilaitosten välisessä Erasmus+ -projektissa, Ecobusiness.eu, yhdessä neljän muun
eurooppalaisen koulun kanssa. Kahdeksansien luokkien valinnaisen kansainvälisyyden ryhmä
toteuttaa projektia lukuvuoden aikana. 

Kestävä kehitys

Tavoitteena on, että koulussa jo toimivat kestävän kehityksen toiminnot, esim. lajittelu ja
energiansäästö, siirretään väistötiloihin. Tiimi suunnittelee ja toteuttaa myös kestävän kehityksen
teemoja osana koulun arkea ja opetusta. Lisäksi kansainvälisessä toiminnassa yhtenä
painopistealueena on kestävä kehitys, joka näkyy mm. Ecobusiness.eu-projektissa.

4. Koulun toimintakulttuuri

Tuntikehyksen käyttö
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Siuntion kunnan suomenkielinen sivistyslautakunta on myöntänyt lukuvuodeksi 2017 -
2018 Aleksis Kiven koululle yhteensä 807 vuosiviikkotuntia. Lisäksi A2 kielen opetukseen
varataan 6 vvt.  Luokilla 1 - 6 on jakotunteja  äidinkielessä sekä matematiikassa.Tuntikehys
jakautuu seuraavasti sisältäen OVTES:n mukaiset lisät:

Yleisopetus: 638 vuosiviikkotuntia

Erityisopetus: 142 vuosisiikkotuntia

Oman äidinkielen opetus: 4 vuosiviikkotuntia, joista 2 vuosiviikkotuntia venäjän kieltä ja 2
vuosiviikkotuntia viron kieltä

Tukiopetus: 4 vuosiviikkotuntia

Avustajien tunnit: 551 h / vko

Kerhotunnit: 166  tuntia

Tunti-, välitunti- ja ruokailuajat

Oppitunnin pituus on 45 minuuttia ja välitunnin 15 minuuttia. Oppitunnit voidaan pitää sovitusti
yhteen, jolloin välitunti jää pois. Kaikilla luokilla 1 - 9 on koulupäivän aikana yksi 45 minuuttin
pitkä välitunti sekä ruokailuun että välituntiin. Ruokailu on porrastettu sovitusti eri päivinä eri
luokille. Oppituntien, välituntien ja ruokailuaikojen tarkat ajankohdat löytvät Wilmasta.

Riittävällä välituntivalvonnalla luodaan turvallinen oppimisympäristö ja ennaltaehkäistään
kiusaamista. Välituntivalvojat käyttävät huomioliivejä ja ulkovalvojalla on puhelin mukana.
Koulunkäyntiavustajat täydentävät välituntivalvontaa joko seuraamalla avustettavaa ryhmää
välitunnilla tai osallistumalla valvontalistaan merkittyyn valvontavuoroon. Alakoulun oppilaat
viettävät kaikki välitunnit ulkona lukuun ottamatta sisällä järjestettyä välituntitoimintaa.

Koulun sisätilat on jaettu kahteen valvonta-alueeseen S1 ja S2 sekä ruokavalvontoihin. Piha-alue
on jaettu kahteen valvonta-alueeseen U1 ja U2. Keskiviikkoisin klo 9.00 - 9.15 opettajien
kokousaikana välituntivalvonnassa on kiertävät valvontavuorot, jotka koulunkäyntiavustajat
hoitavat. Sekä välitunti- että ruokailuvalvontalistat ovat esillä henkilöstönhuoneessa.

 Erilliset vastuualueet 

VASTUUALUE VUOSIVIIKKOTUNTI OPETTAJA 

Musiikkiesitysten hoitaminen 1 Anne-Maria Vesalainen

Kirjastoyhteistyö 1 Elina Hynynen 

TVT-vastaava 1 

1

Teemu Helkamäki 

Kati Tuomainen
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TVT-koordinaattori 1 Anne-Mari Lehtosalo 

AV-laitteet 1½ Eero Antila

Oppilaskunta 1 Pirkka Mikkola / Maria Salo 

Oppilaskunta  Mari Sarviaho

Muita vastuualueita

VASTUUALUE OPETTAJA 

Rehtorit
Pauliina Smolander, rehtori

Anne-Mari Lehtosalo, apulaisrehtori

Johanna Saario, apulaisrehtori

Johtoryhmä Teemu Helkamäki, Suvi Häkkinen, Anne-Mari
Lehtosalo, Johanna Saario, Pauliina Smolander 

Kansainvälisyystiimin vetäjä Maarit Mård

Yrittäjyys ja liikkuvakoulu sekä
kiusaamisen ehkäisy tiimin vetäjä

Laura Taivainen

 Kestävänkehityksen tiimi Reija Laine

Pedagoginen tiimi Kimmo Pulkkinen 

Erityisopettajien tiimi Aija Putkonen ja Nina Virtaperko, erityisopetuksen
koordinaattorit

Työsuojelu, pääluottamusmies Kimmo Pulkkinen 

Vanhempainyhdistys Outi Sjöberg

Jaoston opettajajäsen Anne-Maria Vesalainen
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Tiedotus Pauliina Smolander, Anne-Mari Lehtosalo, Outi
Sjöberg 

Koulunkäyntiavustajien työn koordinointi Johanna Saario 

Turvallisuusasioiden päivittäminen Mikko Hiltunen, Anne-Mari Lehtosalo, Kari Lindman
Koulurakennus / piha-alueet Kari Lindman, Outi Sjöberg, Pauliina Smolander

 Koulunkäyntiavustajat

KOULUNKÄYNTIAVUSTAJA ERIKSEEN SOVITUT VASTUUALUEET

Joni Lindfors Luokat 7-9
Kivioja Päivi Luokat 5 - 9
Kuisma Hanna Yhdysluokat 3 - 4 ja 5-6
Nordlund Anne Alkuopetus, diabetesoppilaat
Rönnberg Kati Alkuopetus, diabetesoppilaat
Alex Kolehmainen Luokat 3 - 9 ja iltapäiväkerho
Toivonen Pirjo Alkuopetus

Muu henkilökunta

Outi Sjöberg Koulusihteeri Primus pääkäyttäjä

Kari Lindman Kouluisäntä Yhteistyö Siuntion kunnan teknisen toimiston
kanssa

Carl-Johan
Sundman Iltavahtimestari

Annika Kettunen Koulupsykologi Oppilashuoltoryhmän jäsen
Johanna Lindholm koulukuraattori Oppilashuoltoryhmän jäsen
Nina Lindén kouluterveydenhoitaja Oppilashuoltoryhmän jäsen
Minna Ratinen kouluruokailu
Inga-Lill Eskman kouluruokailu
Raija Niskanen siivouspalvelu
Marja Sederholm siivouspalvelu

Johtoryhmä 

Johtoryhmä suunnittelee koulun toimintaa sekä valmistelee opettajienkokouksissa käsiteltäviä
asioita. Johtoryhmän tehtäviin kuuluvat toiminnan rakenteiden suunnittelu, kehittäminen ja
arviointi, toimintakulttuurin luominen ja sovittujen arvojen sekä tavoitteiden suuntaisen toiminnan
ohjaaminen. Johtoryhmä luo toimintamalleja haastavien tilanteiden käsittelyyn ja purkamiseen.
Johtoryhmä arvioi säännöllisesti lukuvuoden työsuunnitelman toteutumista. Jokainen työyhteisön
jäsen tai tiimi voi tuoda asiansa, ehdotuksensa ja aloitteensa johtoryhmän käsiteltäväksi.
Johtoryhmän toimintakaari on kolme vuotta. Keväällä 2016 valittiin uusi johtoryhmä, jossa

Aleksis Kiven koulu https://wilma.siuntio.fi/strategy/printable/?formkey=personnel:48:26c...

7 / 13 27.9.2017 klo 12:54



työskentelevät rehtori, apulaisrehtorit, kaksi lehtoria sekä oppilaanohjaaja (tänä lukuvuonna
virkavapaalla). Lukuvuonna 2017-2018 toimii myös laajennettu johtoryhmä, joka kokoontuu kaksi
kertaa lukukaudessa. Laajennetun johtoryhmän jäseniä ovat johtoryhmäläisten lisäksi tiimien
vetäjät.

Oppilaskunta

Oppilaskunnan hallitukseen valitaan vuosittain jokaiselta luokalta yksi edustaja ja yksi
varaedustaja. Oppilaskunnan hallitusta ohjaa kaksi opettajaa, joista toinen on luokanopettaja ja
toinen lehtori. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu säännöllisesti ja sillä on oma
toimintasuunnitelmansa lukuvuodeksi 2017- 2018. Oppilaskunnan edustajat vaikuttavat erilaisiin
ajankohtaisiin asioihin sekä heillä on mahdollisuus osallistua oppilashuoltoryhmän
(OHR) kehittämiseen, henkilökunnan kokouksiin sekä henkilökunnan rekrytointiin.

4.1 Yhteistyötahot
Yhteistyötä tehdään sekä koulun sisällä oppilaiden, henkilökunnan sekä koulun ulkopuolisten
tahojen kanssa.

Koulun sisällä yhteistyötä tehdään esimerkiksi joka aamuisessa henkilökunnan infohetkessä.
Lisäksi oppilaat osallistuvat muun muassa vertaissovitteluun, siivoustalkoisiin ja  erilaisiiin
koulussa järjestettäviin tapahtumiin. Lukuvuoden tapahtumakaleneteria päivitetään
säännöllisesti ja Wilman kautta tiedotetaan sekä oppilaita että huoltajia tapahtumista.  Aleksis
Kiven koulun ulkopuolisista tahoista esimerkiksi yhteistyö Siuntion kunnan nuorisotoimen,
kirjaston ja seurakunnan kanssa on säännöllistä. 

Vanhempainyhdistys

Huoltajien ja vanhempainyhdistyksien kanssa tehtävä yhteistyö perustuu yhteiseen
kasvatuskumppanuuteen. Yhteistyö on avointa ja rakentavaa. Koulun toiminnasta kerrotaan
Wilma-viestein ja -tiedottein. Koulun yhteisiä tilaisuuksia kehitetään vuorovaikutukselliseen
suuntaan, ja niissä varataan aikaa keskustelulle.

Huoltajille annetaan mahdollisuus osallistua koulun kasvatustyön tavoitteiden asettamiseen,
suunnitteluun ja arviointiin yhdessä opettajien ja oppilaiden kanssa. Yhteistyötä huoltajien
kanssa tehdään mm. vanhempainyhdistyksen kautta, Wilmassa, vanhempainvarteissa ja
arviointikeskusteluissa sekä luokkien yhdysvanhempien kautta. Huoltajat ovat tervetulleita
tutustumaan koulun arkeen paitsi avointenovien viikoilla myös tavallisina koulupäivinä.

Luokanopettaja/ohjaaja ja vanhemmat voivat keskustella puhelimitse, Wilmassa,
sähköpostitse tai alkuopetuksessa reissuvihon välityksellä. Pääsääntöisesti
yhteydenpito sekä koulunkäyntiin liitttyvä palaute tapahtuu Wilman kautta. Huoltaja ilmoittaa
viimeistään ensimmäisen oppitunnin aikana oppilaan sairastumisesta. Luvattomista
poissaoloista ilmoitetaan oppilaan huoltajalle.
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Kaikki vanhemmat kuuluvat automaattisesti vanhempainyhdistykseen. Vanhempainyhdistys
valitsee vanhemmista hallituksen jäsenet. Vanhempainyhdistys kerää varoja esim. myyjäisillä
ja järjestää erilaisia tapahtumia

5. Oppimista ja hyvinvointia edistävä koulutyön
järjestäminen

Oppilaiden osallisuus

Aleksis Kiven koulun oppilaskuntatoiminnan lisäksi oppilaillla on mahdollisuus osallistua VerSo- ja
tukioppilas-toimintaan,

erilaisiin välitunti aktiviteetteishin, kuten Liikkuva koulu –hankkeessa sekä Välkkäri- ja Wau-
liikuntaan.

Kouluruokailu

Kouluruokailu on kasvatuksellinen tapahtuma, jossa kiinnitetään huomiota   ruoka-, terveys- ja
tapakasvatukseen.  Ruokailutapahtuma on valvottu ja oppilaita ohjataan kulutuskäyttäytymisessä
tekemään kestävää elämäntapaa tukevia valintoja.

Erityisruokavaliot sekä eettiset/uskonnolliset ruoka-ainerajoitukset huomioidaan oppilaan tarpeen
mukaan.  Pysyvistä erityisruokavalioista ja ruokarajoituksista täytetään lomake, joka toimitetaan
terveydenhoitajan kautta keskuskeittiöön.  

Koulukuljetus

Koulukuljetuksen perusteena on matka kotiosoitteesta (väestörekisteriin merkitty vakituinen
asuinpaikka) kouluun ja takaisin. Matka mitataan lyhintä ympäri vuoden kulkukelpoista turvallista
reittiä pitkin. Koulukuljetuksen toteutuksesta vastaa Sivistystoimisto.

Retket, opintokäynnit  ja juhlat

Lukuvuoden aikana järjestetään eri ryhmille kohdennettuja retkiä ja juhlia, jotka tukevat
oppilaiden oppimiselle, monipuoliselle kehittymiselle ja hyvinvoinnille asetettuja tavoitteita.
Erityisohjelmasta tiedotetaan huoltajia Wilmassa ja tehdään koulun retkikansioon suunnitelma.
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5.1 Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita tukeva toiminta
Kerhotoiminta

Kerhotoiminta on tarkoitettu kaikille Siuntion peruskoulun vuosiluokkien 1-9 oppilaille. Koulun
kerhotoiminta on oppilaalle maksutonta ja vapaaehtoista. Kerhotiedotteessa määritellään
kerhon aihe, kohderyhmä ja tavoitteet. Kerhotarjonnasta tiedotetaan Wilmassa.

Iltapäiväkerhotoiminta

Siuntion kunta järjestää Aleksis Kiven koulun tiloissa iltapäivätoimintaa ensisijaisesti 1. luokan
ja mahdollisuuksien mukaan 2. luokan oppilaille sekä erityisen tuen oppilaille. Toiminta alkaa
koulupäivän loppuessa ja päättyy viimeistään klo 17.00. Toiminta noudattaa koulun
lukuvuoden työaikoja lauantaikoulupäivää lukuun ottamatta.

Iltapäiväkerhon ohjaajat työskentelevät pääsääntöisesti koulussa alkuopetuksen oppilaiden
kanssa koulunkäyntiavustajana koulupäivän aikana. Iltapäiväkerho alkaa oppituntien
päätyttyä ja ruokalassa on välipala. Liikuntasali on iltapäiväkerhon käytössä säännöllisesti.
Iltapäiväkerhon toiminta on sekä suunniteltua että ohjattua, ja siitä laaditaan
oma toimintasuunnitelma lukuvuosittain.

Yhdenvertaisuu- ja tasa-avosuunitelman päivittäminen

Lukuvuoden 2017 - 2018 aikana koulussa toteutetaan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysely 6.
- 9.-luokkalaisille. Kyselyn avulla selvitetään, miten oppilaat kokevat yhdenvertaisuuden ja
tasa-arvon toteutuvan koulussa. Kyselyn tuloksia hyödynnetään yhdenvertaisuus- ja tasa-
arvotyön suunnittelussa ja toteutuksessa. Kysely toteutetaan myös henkilökunnalle.

5.2 Viestintä
Kodin ja koulun välillä oleva viestintäväline on Wilma. Huoltajilla sekä luokkien 7 -9 oppialla
on omat Wilma tunnukset. Oppilaat saavat lukuvuoden 2017 -2018 aikana edu.siuntio.fi
sähköpostin, jolla edistetään sekä monimuotoista oppimista että viestintää yleensä. 

6. Oppimisen arviointi

Lukuvuoden 2017 - 2018 väliarviointi toteutuu seuraavasti:

1.- 3. lk. syyslukukausi: kirjallinen ja sanallinen arviointi ja itsearviointi. Arviointikeskustelu
pidetään marras-helmikuussa (viikon 7 loppuun mennessä).
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4.- 6. lk. syyslukukausi: numero- ja itsearviointi. Arviointikeskustelu pidetään marras-helmikuussa
(viikon 7 loppuun mennessä).

7. lk.  syyslukukausi: numero- ja itsearviointi. Arviointikeskustelu pidetään marras-joulukuussa.

8. lk. syyslukukausi: numero- ja itsearviointi. Arviointikeskustelu pidetään tammi-helmikuussa.

9. lk.  syyslukukausi: numero- ja itsearviointi. Arviointikeskustelu pidetään marras-joulukuussa.

Lukuvuosiarviointi 2017-2018

Lukuvuosiarviointi toteutetaan uuden opetussuunnitelman mukaisesti luokilla 1. - 7.  Sanallisesti
vuosiluokilla 1 – 3 ja numeerisesti vuosiluokilla 4 – 9. Kahdeksannella luokalla lukuvuosiarviointi
toteutetaan voimassa olevan opetussuunnitelman mukaisesti. Yhdeksännellä luokalla
perusopetuksen opintojen päättyessä annetaan päättöarviointi. 

Oppimisen arvioinnin ajankohdista ja menetelmistä tiedotetaan oppilaita ja huoltajia lukuvuoden
alussa. Opintojen aikainen formatiivinen arviointi toteutetaan lukuvuoden aikana osana
päivittäistä opetusta ja työskentelyä. Arvioinnissa käytetään oppilaan itsearviointia ja
vertaisarviointia. Arviointikeskusteluun osallistuu oppilas, huoltaja ja opettaja. Huoltajilla on
oikeus osallistua lapsensa arviointikeskusteluun.

7. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki
Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden
sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää
toimintaa kouluyhteisössä. Oppilashuolto on osa henkilöstön kasvatus- ja opetustehtävää
ja kaikkien koulussa työskentelevien henkilöiden yhteinen tehtävä. Rehtori johtaa koulun
oppilashuollollista toimintaa.

Yhteisöllinen oppilashuolto

Yhteisöllinen oppilashuolto on ennakoivaa ja koko kouluyhteisöä tukevaa. Aleksis Kiven koulussa
yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu jokatoinen viikko. Ryhmään kuuluvat rehtori,
koulupsykologi, koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja. Ryhmä voi tarvittaessa konsultoida muita
asiantuntijoita. Rehtori johtaa koulun oppilashuoltoryhmää. Oppilasedustajia kutsutaan
yhteisöllisen oppilashuoltoryhmään lukukauden aikana tarpeen mukaan.

Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän tärkein tehtävä on hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen
koulussa. Ryhmä vastaa koulun oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja
arvioinnista. Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä ei käsittele yksittäisen oppilaan asioita. 

Yksilökohtainen oppilashuolto

Oppilashuoltoa toteutetaan yhteisöllisen oppilashuollon lisäksi myös yksilökohtaisesti.
Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon
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palveluja sekä oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja. Lisäksi yksilökohtaista
oppilashuoltotyötä toteutetaan tarpeen mukaan koottavissa monialaisissa asiantuntijaryhmissä.
Ryhmän tehtäviin kuuluu yksittäisen oppilaan tuen tarpeen selvittäminen mm.
oppilashuoltopalvelujen järjestämiseksi. Monialaisen asiantuntijaryhmän kutsuu koolle se koulun
työntekijä, jolla nousee huoli oppilaan asioista. Monialainen asiantuntijaryhmä kootaan aina
yhteistyössä oppilaan ja/tai huoltajan kanssa.

Oppimisen tuki

Oppimisen tuen ryhmä kokoontuu viikottain. Ryhmässä suunnitellaan ja sovitaan tukitoimet
oppimisen tueksi  joko luokanopettajan tai -ohjaajan, erityisopettajan ja oppilaanohjaajan kanssa.
Yksilöllisessä opppimisen tukiryhmässä pohditaan opiskelua yhdessä oppilaan ja huoltajan
kanssa sekä seurataan oppilaan edistymistä. Pedagogiset asiakirjat (pedagogiset arviot,
oppimissuunnitelmat, pedagogiset selvitykset ja HOJKSit eli henkilökohtaiset opetuksen
järjestämistä koskevat suunnitelmat) käsitellään oppimisen tukiryhmässä.

7.1 Tukimuodot
Aleksis Kiven koulussa noudatetaan kolmiprtaisen tuen mallia. Lisäksi tukiverkostoon
kuuluvat laaja-alaiset erityisopettajat, koulunkäyntiavustajat, kouluterveydenhoitaja,
koulupsykologi sekä -kuraattoripalvelut. Siuntion kunna oppilashuoltosuunnitelma ohjaa
tukimuotoja ja niiden päivittämistä.

8. Valinnaiset opinnot
Valinnaisaineet toteutetaan vuosiluokilla 4 - 6 ja 8 - 9 SIVLSUOJ 4.2.2016 §6 liite 4 tuntijaon
mukaisesti. Valinnaisaineden linjaukset käydään läpi opettajien sekä oppilaskunnan hallituksen
kanssa.

Luokkien 4 - 6 valinnaisaineet toteutetaan kevätlukukaudella 2018 kaksoistunteina.

Luokkien 8 - 9 valinnaisaineet  ovat koko lukuvuoden joko 1 vvt tai 2 vvt.
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