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A.

LUKUVUODEN AIKATAULUTUS JA KOULUN TOIMINTA
1. OPETUKSEN YLEINEN JÄRJESTÄMINEN
Opetusryhmien lukumäärä ja oppilasmäärät vuosiluokittain, jaksojärjestelmät, joustavat opetusjärjestelyt, lukuvuoden valinnaisuudet, kaksikielisen ja kielikylpyopetuksen järjestelyt, esiopetuksen määrä, maahanmuuttajien
opetuksen järjestäminen, tukiopetuksen järjestäminen, lisäopetuksen järjestelyt, koulun kirjastotoiminta, kouluruokailu, päivänavaukset sekä lukuvuoden aikana järjestettävät juhlat.

Koulussa toteutetaan Espoon suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-aikoja. Opetus järjestetään kahdessa jaksossa. Jakso vaihtuu vuoden vaihteessa. Leppävaaran koulun oppilasmäärä vuonna 2017-18 on noin 230 oppilasta. Koulu on neljäsarjainen. Jokaisella vuositasolla luokat A ja B ovat yleisopetusta ja luokat C ja D ovat liikuntapainotteiset. Seitsemännellä
luokalla luokka 7C on Urhea -kokeiluluokka ja 7D on liikuntapainotteinen luokka.
Urhea -oppilaiden valinnassa käytetään Olympiakomitean hyväksymää valtakunnallista soveltuvuuskoetta. Liikuntapainotteisen luokan valinnassa käytetään Espoon opetuslautakunnan
hyväksymää soveltuvuuskoetta ja valintakriteereitä. Koulun pitkiä valinnaisaineita opetetaan
2-4 tuntia /viikko koko lukuvuoden ajan ja lyhytkursseja 2 tuntia/viikko joko syys- tai kevätlukukaudella.
Koulussa on joka luokka-asteella integroituja maahanmuuttajataustaisia oppilaita. IMMO- oppilaita tuetaan samanaikaisopetuksen ja joustavien opetusryhmien keinoin. Maahanmuuttajaoppilaille järjestetään S2 -opetusta. Ruotsin kielen opetuksesta vapautetuille oppilaille järjestetään vapautuvien tuntien aikana suomen kielen- ja kulttuurin opetusta ja opetusta, joka tukee opiskeluvalmiuksia ja eri aineiden oppimista tukevaa opetusta. Oppilaan kodin kautta tulevaa kieli- ja kulttuuri-identiteettiä vahvistetaan ohjaamalla oppilas oman äidinkielen ja katsomusaineen opintoihin. Oman äidinkielen/ylläpitokielen opetus järjestetään pääosin tiistaisin
klo 16.00 -18.00. Ryhmät ovat yhteisiä muiden espoolaisten koulujen kanssa.
Katsomusaineiden UI, UK, UO opetus on pääsääntöisesti keskiviikkoisin klo 15 -16. Ryhmät
ovat yhteisiä Lintumetsän koulun kanssa ja tunnit pidetään Lintumetsän koulussa. ET–opetus
järjestetään luokka-asteittain lukujärjestyksiin sovitettuina aikoina.
Oppilaat opiskelevat A1 -kielenä englantia ja valinnaisena A2 -kielenä saksaa.
Matematiikassa on käytössä joustava ryhmittely 9. luokilla.
Tukiopetusta eri aineissa annetaan tarpeen mukaan. Oppilas voi tarvittaessa saada laajaalaisen erityisopettajan tukea joko luokassaan tai pienryhmässä. Laaja-alainen erityisopettaja
koordinoi ja konsultoi luokanvalvojia oppilaan pedagogisten asiakirjojen laatimisessa. Yksityisoppilaiden yhteyshenkilönä toimii laaja-alainen erityisopettaja.
Pääsääntöisenä kurinpitomenetelmänä käytetään kasvatuskeskustelua. Myös jälki-istuntoa
voidaan käyttää.
Jälki-istunto pidetään oppituntien ulkopuolisella ajalla. Jälki-istuntoajat sovitetaan oppilaiden
lukujärjestyksiin. Opettajat valvovat vuorollaan jälki-istunnot.
Päivänavaus pidetään klo 10.15 -10.20 niin, että maanantaina kuunnellaan viikonavaus ja
muina päivinä ajankohtaisia tiedotusasioita ja musiikkia. Viikoittaiset päivänavausvuorot jaetaan opettajille, oppilaskunnalle ja luokille. Joka toinen keskiviikko päivänavauksesta huolehtii
Leppävaaran seurakunta. Luokanvalvojan tuokio pidetään viikoittain välitunnilla lukujärjestykseen sopivana päivänä. Opettaja sopii asiasta oppilaiden kanssa ja ilmoittaa ajankohdan rehtorille Wilmassa päivitettävää lukujärjestystä varten.
Koulussa toimii oppilaskunta, jonka ohjaamisesta vastaa lehtori Jani Koistiola.
Opettajien tietopankki on tallennettu sähköisen ympäristöön. Tietopankkiin on koottu tietoa
koulun käytänteistä ja henkilöstöhallintoon kuuluvista asioista. Tulokkaiden perehdyttäjänä
toimii tutor-opettaja Kirsi Kurikka ja muut lähikollegat. Yt-aika on torstaisin klo 9.00 - 10.00.
Tarvittaessa YT-aikoja voidaan yhdistää.
Johtoryhmä, johon kuuluvat rehtori Elena Savolainen, apulaisrehtori Riikka Holmström, lehtorit
Kirsi Kurikka, Jaana Kupsanen ja Eeva-Liisa Hovi, suunnittelee ja organisoi koulun toimintaa.
Johtoryhmän jäsenet toimivat työryhmien puheenjohtajina. Työryhmät ja kokoonkutsujat ovat:
Pedagoginen/ Kirsi Kurikka, Liike/ Jaana Kupsanen, Tapahtumat /Eeva-Liisa Hovi ja Yhteisö
ja ympäristö/ Riikka Holmström.
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Syyslukukauden opettajainkokoukset pidetään seuraavasti:
ti 8.8.17, ke 9.8.17
klo 9-15
Suunnittelupäivä
to 21.9.17 klo 8.15
Työpaikkakokous - kutsu kaikille työyhteisön jäsenille
ti 19.12.17 klo 8.15
Syyslukukauden arviointikokous. Wilma kiinni ma 18.12.17 klo 8.00
Johtoryhmä suunnittelee kevään opettajainkokousaikataulun ja arviointikokouksen ajankohdan syyslukukauden lopulla.

2. TYÖAJAT

Lukuvuoden 2017-2018 työ- ja loma-ajoista on päätetty opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan 28.9.2016 151 §:n mukaan seuraavasti:
Syyslukukausi: torstai 10.8.2017 - perjantai 22.12.2017
Syysloma: maanantai 16.10.2017 - perjantai 20.10.2017
Joululoma: lauantai 23.12.2017 - sunnuntai 7.1.2018
Kevätlukukausi: maanantai 8.1.2018 - lauantai 2.6.2018
Talviloma: maanantai 19.2.2018 - perjantai 23.2.2018
Lukuvuoden koulupäivien lukumäärä on 188; syyslukukaudella on 93 koulupäivää ja kevätlukukaudella 95 koulupäivää.
Koulussamme tehdään lauantaityöpäivää 10.2.2018. Vapaaksi vaihdetaan ma
30.4.2018.
Kirjoita tähän

3. OPETUSTUNNIT
Oppituntien alkamis- ja päättymisajat.

1. tunti 8.15 - 9.00
2. tunti 9.00 - 9.45
Ulkovälitunti 9.45 - 10.15
3.-4. tunti 10.15 - 12.15
Ruokatunti: klo 11.00 - 11.30, klo 11.15 - 11.45 tai 11.45 - 12.15
Välitunti 12.15 - 12.45
5. tunti 12.45 - 13.30
6. tunti 13.30 - 14.45
Välitunti 14.15 - 14.30
7. tunti 14.30 - 15.15
8. tunti 15.15 - 16.00
Yllä mainittuihin aikoihin voi tulla muutoksia, esimerkiksi jos opetus on koulun ulkopuolella.
Jos koulun työaika poikkeaa yllä mainitusta, se kuvataan alla.
Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä.
4. KOULUN KERHOTOIMINTA
Koulun kerhotoiminnan tavoitteet ja järjestämiskäytännöt sekä oppilaiden osallistaminen
koulun kerhotoiminnassa.
Kerhotiedot täsmennetään koulun nettisivuilla.

Koulussa toimii LÄXIS-kerho, joka on avoin kaikille oppilaille. LÄXIS-kerho kokoontuu 2 krt /
vk. Ohjaajina toimivat erityisopettajat. kerhossa saa apua ja tukea läksyjen tekemiseen, kokeeseen valmistautumiseen ja ryhmätöiden / projektien valmisteluun. Kerhossa on myös tilaisuus saada opiskeluteknistä ohjausta ja harjoitella vertaisoppimisen taitoja. Koulussa pidetään liikuntakerho 2-4 tuntia viikossa. Kerho on avoin kaikille oppilaille, joilla kyseisenä aikana
ei ole oppitunteja. Kerhon vetäjänä toimivat liikunnanopettajat Jussi Miettinen ja Riitta Pelto-
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niemi. Koulussa toimii tukioppilaskerho, vetäjänä toimii Meri-Tuuli Syriniotis. Muusta mahdollisesta kerhotoiminnasta tiedotetaan oppilaille ja huoltajille, kun kerhotoiminta alkaa.
5. KOULUN ULKOPUOLELLA ANNETTAVA OPETUS
Koululaisten tapaturmavakuutus kattaa tässä kuvatun toiminnan, mm. leirikoulut, taksvärkkipäivä, yökoulut,
opintoretket, opiskelu Yrityskylässä, TET-jaksot sekä myös se, että tavallisen koulupäivän aikana osa opetuksesta
tai oppitunneista voidaan järjestää koulun ulkopuolella, esimerkiksi lähimetsässä.

Leppävaaran koulu toimii väistötiloissa osoitteessa Lintumetsäntie 12. Pääsääntöisesti opetus
järjestetään niissä tiloissa. Käsityö, musiikki, osa liikuntaa ja yksittäiset lukuainetunnit opetetaan Lintumetsän koulussa, osoite Lintumetsäntie 10. Kemia, fysiikka ja osa liikuntaa opetetaan Lintuvaaran koulussa, osoite Lintuparvenpuisto 5. Liikunnanopetus järjestetään suurimmalta osalta Leppävaaran urheilupuistossa tai Urheiluhallissa, osoite Veräjänpellonkatu 6.
Kuvataidetunnit voidaan järjestää Lintuvaaran koulussa tai poikkeuksellisesti Leppävaaran lukiossa, osoite Veräjänpellontie 10. Kotitaloustunnit järjestetään Lintumetsän koulussa tai Ruusutorpan koulussa, osoite Leppävaarankatu 24. Lähtökohtaisesti koulu alkaa ja päättyy lukujärjestyksessä mainitussa paikassa. Opetuspaikkana voi toimia myös muu paikka kuin koulu,
jolloin oppilaan koulupäivä voi huoltajan suostumuksella poikkeuksellisesti alkaa ja/tai päättyä
muussakin paikassa kuin koulussa.

Yhdeksäsluokkalaisten TET -jakso kahdessa ryhmässä 2 viikkoa: 2.-13.10.2017 (vk
40-41) ja 23.10.-3.11.2017 (vk 43-44). Lisäksi opintoretkiä ja tutustumiskäyntejä järjestetään mahdollisuuksien mukaan kirjastoihin, museoihin, teattereihin, konsertteihin,
teollisuus- ja liikelaitoksiin, erilaisiin työpaikkoihin, oppilaitoksiin ja muihin tarkoituksenmukaisiin kohteisiin myöhemmin täsmennettävällä tavalla. Vanhempainyhdistys
pyrkii järjestämään 7. luokille museoiltapäivän maaliskuussa 2018. Huoltajia tiedotetaan
koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta tarkemmin erikseen.
Päiväntyönkeräyspäivä pidetään ma 20.11.2017.
7.12.2017 kaikki koulun oppilaat osallistuvat iltakouluun, joka toteutuu Kansallisteatterissa klo
19.00 alkavassa näytöksessä. Oppilaille myös annetaan ennakkotehtävät.
Luokka-asteet voivat tehdä luokkaretkiä seuraavasti ns. Oman luokan päivänä toukokuussa:
7. luokat:
8. luokat :
9. luokat:

Espoo
Pääkaupunkiseutu
Kotimaa

Lisäksi lukuvuoden aikana voidaan järjestää teemapäiviä ja tapahtumia, ja kutsua asiantuntijavierailijoita.
Liikunnan oppitunneilla hyödynnetään koulun lähialueen liikuntapaikkoja. Näiden lisäksi liikunnan oppitunneilla käydään tutustumassa erilaisiin liikuntalajeihin. Koulun oppilaat osallistuvat myös urheilutapahtumiin, kilpailuihin ja turnauksiin.
Koulun oppilaat voivat osallistua tapahtumiin seuraavissa paikoissa: Leppävaaran urheilupuisto, Seikkailupuisto Huippu, Talin frisbeegolfrata, Continental GolfPark Lepuski, Löfkulla Golf,
Sellon Elixia, Tanssikeskus Footlight Leppävaara, Tapiolan kuntosali ja muut kuntosalit pääkaupungin seudulla, Naisbody Tapiolassa, Myyrmäen jäähalli, Tuulimäki Tapiola, Olympiastadion Helsinki, Pallokentät Helsinki, Vantaan Energia Areena Myyrmäki, Myllypuro Liikuntamylly ja liikuntakeskus Arena Center, Pitäjänmäki Rush trampolinipuisto, Helsingin melontakeskus Rajasaari, Laskettelukeskukset: Peuramaa, Vihti, Himos; Esport Center Tapiola ja Esport
Areena, Summahalli, Tapiolan urheilupuisto, Espoonlahti: uimahalli, jäähalli, pesäpallokentät;
Laaksolahti: urheilupuisto, jalkapallohalli, jäähalli, uimaranta; Salmisaaren liikuntakeskus, Keilaniemen melontakeskus, Sellon keilahalli, Tapiolan keilahalli, Kauniaisten Freedom Fund
Areena, jäähallit Oulunkylä, Pirkkola, Myllypuro. Liikuntatuntien pitämiseen ja urheilu- ym. tapahtumiin liittyvistä muutoksista ja tarkennuksista sekä ohjeista liikuntapaikoille ym. siirtymiseen tiedotetaan erikseen oppilaita ja huoltajia esim. Wilmassa.
Koulun henkilökunnan ja oppilaiden yhteiset tilaisuudet

Lukuvuoden aikana järjestetään myös koulun henkilökunnan ja oppilaiden yhteisiä tilaisuuksia
ja tapahtumia, kuten esimerkiksi pesäpallo-, salibandy- ja jalkapallo-otteluita. Tilaisuuden/tapahtuman aika, paikka ja sisältö (esim. laji, osallistujat ym.) määritellään erikseen en-
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nen tilaisuutta/ohjelmaa.
Perinteinen joulukirkko ja pääsiäiskirkko järjestetään vuosittain. Oppilaille, jotka eivät osallistu
kirkkoon, järjestetään yhteinen talvihetki ja yhteinen keväthetki. Koulun itsenäisyysjuhlassa
juhlistetaan satavuotiasta itsenäistä Suomea. Lukuvuoden päätteeksi pyritään järjestämään
oppilaiden ja opettajien välinen urheiluottelu.
Kulttuuri- ja liikuntapolku KULPS!

KULPS! on Espoon kulttuurikasvatuksen suunnitelma. Lukuvuoden KULPS-toiminnan suunnitelma:
Hyödynnetään kulttuuri- ja liikuntapolun tarjontaa mahdollisuuksien mukaan.
Koulun KULPS- ja kulttuuriyhteysopettaja/-opettajat (1-2 opettajaa):
Koulun KULPS - yhteyshenkilöiksi valittiin Marja-Leena Pihlaja ja Riitta Peltoniemi.
Taidetestaajat -hanke:
Miten koulun 8.- luokkalaiset osallistuvat Taidetestaajat -hankkeeseen?

Taidetestaajat -hanke tarjoaa Leppävaaran koulun kahdeksasluokkalaisille vierailun kahdessa
kulttuurikohteessa lukuvuonna 2017–2018. Vierailuista toinen suuntautuu 15.11.17 Kalevalanmaa -esitykseen, jonka järjestää Suomen kansallisooppera ja baletti. Toinen vierailun kohde on 1.12.17 Turun konserttitalo ja Turun filharmoninen orkesteri.
6. MUUT OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVÄT ASIAT
Monialaiset oppimiskokokonaisuudet: yleiskuvaus
Toteuttamisen ajankohta ja toteuttamismalli, oppilaiden osallisuus suunnitteluun, teemat, tavoitteet ja arvioinnin toteuttaminen.

8. -luokkalaisilla toteutetaan monialainen kokonaisuus syyslukukauden aikana
eri oppiaineiden tuntien aikana. Yhteisenä teema on Suomi 100, jota käsitellään eri oppiaineiden näkökulmasta.
9. -luokkalaisilla toteutetaan syyslukukaudella kaksi viikkoa kestävä matematiikan ja yhteis
kuntaopin monialainen projekti, jonka aiheena on verotus.
Oppilaat suunnittelevat yhdessä opettajien kanssa kuhunkin kokonaisuuteen sopivat sisällöt.
Oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa myös teemojen toteuttamistapoihin. Monialaisten ko
konaisuuksien arviointi tapahtuu osana kunkin oppiaineen arviointia. Oppilaiden kanssa sovi
taan yhdessä ne laaja-alaisen osaamisen osa-alueet, jotka ovat arvioinnin kohteena monialais
ten kokonaisuuksien aikana.

Kodin ja koulun yhteistyö
Vanhempainillat ja -tapaamiset, arviointikeskustelut, huoltajakyselyn toteuttaminen, luokkatoimikunnat, vanhempainyhdistykset, yhteistyökäytänteet maahanmuuttajataustaisten perheiden kanssa, kodin ja koulun yhteistyörakenteiden sekä niiden menetelmien ja toimivuuden arviointi, Wilma-viestintä ja se, milloin opettajakunnan
kanssa on keskusteltu Wilma-viestinnän tavoitteista ja sisällöistä.

Leppävaaran koulussa toimii aktiivinen vanhempainyhdistys ja kasvatuskumppanuus huoltajien kanssa toteutuu arjen teoissa ja viestinnässä. Vanhempainyhdistyksen yhteyshenkilönä
toimii erityisopettaja Salla Nurkkala. Huoltajien ääntä kuullaan myös vuosittain järjestettävissä
vanhempainilloissa. Osallistumme vuosittain syyslukukaudella Kodin ja koulun päivään, jossa
huoltajilla on mahdollisuus tulla tutustumaan kouluun. Käytämme tulkkeja kodin ja koulun välisessä yhteistyössä tarpeen mukaan. Tarjoamme vuosittain huoltajlle WILMA-opastusta vanhempailtojen yhteydessä.
7. luokkien vanhempainilta on ti 19.9.2017 klo 18 Auditoriossa.
Lauantaina 10.2.2018 järjestetään 8.- ja 9.-luokkalaisten vanhemmille vanhempainpäivä, johon vanhemmat voivat osallistua. Oppilailla on 10.2. koulupäivä. Tällä lauantaipäivällä korvataan maanantain 30.4.2018 työpäivä.
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Urheiluluokan ja painotetun liikunnan opetuksen infotilaisuus huoltajille ja oppilaille on ma
15.1.2018 klo 18.00 -19.30. Valintakoe liikuntaluokille on Leppävaaran liikuntahallissa, Veräjänpellonkatu 6, ke 24.1.2018 aamupäivällä pojille ja iltapäivällä tytöille, Urhea -luokalle hakijat
suorittavat myös lajitestit pe 26.1.2018. Urheilijaoppilaiden valinnassa käytetään Olympiakomitean hyväksymää valtakunnallista soveltuvuuskoetta ja Espoon opetuslautakunnan hyväksymiä valintakriteereitä.
Tuleville 7. -luokkalaisille ja heidän huoltajilleen järjestetään tutustumistilaisuus toukokuussa

2018. Lauantaina 10.2.2018 järjestetään 8.- ja 9.-luokkalaisten vanhemmille vanhempainpäivä, johon vanhemmat voivat osallistua. Oppilailla on la 10.2. 2018 koulupäivä.
Tällä lauantaipäivällä korvataan maanantain 30.4.2018 työpäivä.
Wilma -järjestelmästä huoltajat voivat seurata oppilaan koulunkäyntiä ja olla yhteydessä koulun henkilökuntaan.
Koulu pyrkii toimittamaan vuosikirjan lukukauden päättyessä. Vuosikirja jaetaan kaikille oppilaille, henkilökunnalle ja yhteistyökumppaneille.
Sidosryhmäyhteistyö
Esimerkiksi lakisääteinen iltapäivätoiminta ja yritysten tai yhteisöjen kanssa tehtävä yhteistyö.

Koulu järjestää jääkiekkoharjoitukset tiistaina ja torstaina yhteistyössä Blues Juniorien kanssa
Reebok Areenalla koulun jääkiekkoa aktiivisesti harrastaville oppilaille.
Taito- ja muodostelmaluistelijoiden tiistaina aamuharjoittelusta vastaa Espoon Jäätaiturit. Jalkapalloilijoiden ti ja to harjoituksesta vastaavat FC Honka ja FC Espoo. Koripalloilijoiden torstain aamuharjoittelut hoitaa Leppävaaran Pyrintö. Tiistaina klo 8-10 järjestetään yleisvalmennusta kaikille niille urheilijoille, joilla ei ole oman lajin aamuharjoituksia. Yleisvalmennuksesta
vastaa liikunnanopettaja Jussi Miettinen.
Jatketaan yhteistyötä Urheiluakatemia Urhean kanssa. Koulu osallistuu Urhea -kokeiluun.
Olemme mukana kehittämässä valtakunnallista urheiluyläkoulutason toimintamallia Olympiakomitean kriteerien ja ohjauksen mukaisesti. Tavoitteena on helpottaa urheilijan päivää keskittämällä harjoitukset koulupäivän yhteyteen, jolloin jää aikaa levolle ja koulutehtäville. Tämä
tehdään yhteistyössä koulun, urheiluseurojen ja lajiliittojen kanssa. Tähän toimintaan sitoutuvat urheilijaoppilaat allekirjoittavat urheilijasopimuksen.
Koulu voi osallistua yritysten kouluille järjestämiin kilpailuihin.
Koulu tekee yritysyhteistyötä eri yritysten kanssa kumppanikouluna. Oppilaille ja opettajille järjestetään mahdollisuuksien mukaan tutustumiskäyntejä yrityksiin ja yritysten edustajat vierailevat koululla. Leppävaaran koulun yritysyhteistyöstä on tietoa www.opetin.fi -sivustolla .
Koulu tekee yhteistyötä alueella toimivien järjestöjen ja yhdistysten kanssa, mm. Leppävaara seura ja Lepuski -lehti, Lions Club/Leppävaara sekä Rotary-klubi/Leppävaara. Leppävaaran
seurakunta pitää aamunavauksen koululla joka toinen keskiviikko. Nuorisotoimen ja seurakunnan kanssa järjestetään 7. luokkien ryhmäytyspäivä ti 5.9.2017. Tarpeen mukaan toinen
kerta keväällä.
Yhdeksäsluokkalaiset tutustuvat projektipäivinä paikallisiin yrityksiin.

Toimenpiteet kestävän kehityksen edistämiseksi koulussa

Leppävaaran koulussa oppilaat ja opettajat oallistuvat globaalin sosiaalisen kestävän kehityksen edistämiseen tukemalla Indonesiassa sijaitsevaa Yayasan Penghiburin lastenkotia, joka
on ollut koulumme päivätyökeräyksen kummikohde jo vuosien ajan. Koulussamme pyritään
toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaan päivittämällä kierrätyskäytännöt uusiin
tiloihin soveltuvaksi.
Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus
Kirjoita tähän.

B. LUKUVUODEN TAVOITTEET
1. PERUSOPETUKSEN YHTEISET TAVOITTEET:
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I.

Opetussuunnitelma ja oppiva yhteisö
a) Koulu kehittää toimintakulttuuriaan yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisen
näkökulmasta.
Koulun tavoite ja toimenpiteet lukuvuodelle 2017-2018 koulukohtaisesta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta.

Tavoitteet: Opettajat kiinnittävät huomiota oppilaiden tasa-arvoiseen kohteluun. Kohteliaan ja ystävällisen käytöksen lisääminen koulussa.
Toimenpiteet: ”Mainio marraskuu”- hyvän käytöksen kilpailu marraskuussa
2017. Koko koulun retki Kansallisteatteriin Juurihoito-näytelmään; teatteriesitystä pohjustetaan koulussa etukäteen.
b) Opettajat käyttävät monipuolisia, oppimista edistäviä arvioinnin tapoja niin, että oppilas saa myönteisiä kokemuksia itsestä oppijana.
Miten tavoite näkyy koulumme lukuvuoden toiminnassa ja jokaisen opettajan opetuksessa?

Opettaja antaa oppilaille palautetta oppimisprosessin etenemisestä. Oppitunneilla oppilaat tekevät mahdollisuuksien mukaan itse-, vertais- ja ryhmäarviointeja. Arviointi perustuu jatkuvaan näyttöön. Oppilaalla on mahdollisuus
osoittaa osaamistaan esimerkiksi suullisin ja kirjallisin töin sekä erilaisilla oppiaineille tyypillisillä tuotoksilla.
II.

Hyvinvointi ja kasvun tuki
Oppilas saa kokemuksia kuulluksi ja arvostetuksi tulemisesta yhteisön jäsenenä.
Miten tavoite näkyy koulumme lukuvuoden toiminnassa ja jokaisen opettajan opetuksessa?

Oppilaalla on mahdollisuus osallistua oman oppimisprosessinsa arviointiin ja
kehittämiseen. Oppilaalla on mahdollisuus vaikuttaa joihinkin oppisisältöihin
oman kiinnostuksensa mukaan. Koulussamme pääsee osallistumaan oppilaskunta, verso- sekä tukioppilastoimintaan.
III.

Digitalisaatio ja oppiminen
Jokainen opettaja hyödyntää digitaalisia oppimisympäristöjä pedagogisesti mielekkäällä tavalla.
Miten tavoite näkyy koulumme lukuvuoden toiminnassa ja jokaisen opettajan opetuksessa?

Panostetaan siihen, että opettajat saavat riittävästi koulutusta digitaalisen
oppimisympäristön haltuunotossa. Vertaistuki kollegojen kesken on erittäin
tärkeää. Käytetään riittävästi aikaa kouluttautumiseen ja vertaistuen antamiseen ja vastaanottamiseen. Tutor-opettajana toimii Kirsi Kurikka ja Maria
Öhman. Anne Salo on asiantuntija tabletkoulun käytössä, sillä hän on ollut
laatimassa tabletkoulun matematiikan materiaaleja. Koulusta löytyy monipuolista asiantuntemusta digiosaamisessa. Tätä osaamista hyödynnetään.
AJANKOHTAISET KEHITTÄMISTEEMAT:
SUOMI 100: Yhdessä - tillsammans
Kuinka koulu huomioi juhlavuoden omassa yksikössään?

8. -luokkalaisille järjestetään monialainen kokonaisuus Suomi 100 -teemasta. Kokonaisuuden
aikana teemaa tarkastellaan eri oppiaineiden näkökulmasta. Lisäksi oppilaat osallistuvat
Suomi 100 -juhlan suunnitteluun ja toteutukseen.

Lukemisen teemavuosi 2017
Miten oppilaiden lukutaitoa vahvistetaan?

Lukutaitoa kehitetään lukutaito-teemavuoden mukaisesti eri oppiaineissa mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi luetuttamalla tekstejä ääneen. Äidinkieli ja kirjallisuus oppiaineessa pyritään osallistumaan nettipohjaisen kirjallisuuspiiriin Netlibrikseen.
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Lautakunta kannustaa jokaista koulua Liikkuvaksi kouluksi

Olemme liikkuva koulu. Toteutamme liikkuvan koulun ideologiaa mahdollisuuksien mukaan. Kannustamme oppilaita liikkumaan ulkovälitunneilla ja siirtymien aikana.
2. KOULUN MUU KEHITTÄMINEN
Koulun omasta arviointityöstä nousseet kehittämistavoitteet, opettajien täydennyskoulutuksen painopisteet ja osaamisen kehittämisen toteutussuunnitelma (tutor-opettajat ym.), kansainvälinen toiminta ja sen
tavoitteet, eri tahojen rahoittamat projektit ja muut yhteistyöhankkeet.

Leppävaaran koulu on uusien haasteiden edessä aloittamassa toimintansa väistötiloissa.
Lukuvuonna 2017-18 keskitytään sujuvan toiminnan rakentamiseen ja seurataan tiivisti
Monikon rakennuksen suunnittelua. Osallistutaan mahdollisiin suunnittelukokouksiin ja
annetaan lausunnot tarvittaessa.
Leppävaaran koulussa henkilökunta pyrkii myönteiseen ja rakentavaan toimintakulttuuriin
ja sen opettamiseen oppilaille oman esimerkin kautta. Ongelmallisia tilanteita pohditaan
yhdessä ratkaisujen löytymiseen keskittyen. Positiivisen pedagogiikan ja oppilaiden vahvuuksien varaan rakennetaan myönteistä oppimisen ja työskentelyn kulttuuria. Tiedon jakaminen (esim. oppilaiden luokka- ja koulusiirrot, niveltiedot ennen lukuvuoden alkua, tapahtumakalenterin siirtäminen Google-kalenteriin)

C. OPPILAITOSYHTEISÖN TERVEELLISYYDEN JA TURVALLISUUDEN SEKÄ
YHTEISÖN HYVINVOINNIN TARKASTUS
1. KOULUN JOHTAMINEN REHTORIN POISSAOLLESSA
Kirjataan vastuuhenkilö/-t ja yhteystiedot.

Rehtorin ja apulaisrehtorin poissa ollessa vastuuhenkilö on Mervi Maijala, puh.
0505347258
2. VARAUTUMINEN JA HARJOITTELU
Kirjataan päivämäärät.













Pelastussuunnitelma käsitelty työyhteisössä 23.9.2017
Palo- ja pelastusharjoitus pidetty 24.8.2017 yhteistyönä Lintumetsän koulun kanssa.
Suojautuminen rakennukseen käsitelty henkilökunnan kanssa 23.9.2017
Riskien arviointi tehty tai päivitetty lokakuun loppuun menneessä
Uudet työntekijät perehdytetty turvallisuusasioihin uusi työntekijä saa perehdyttäjän,
kummin, joka kertoo myös turvallisuuteen liittyvistä asioista. Turvallisuusasioita käsitellään vuosittain syksyllä YT-ajalla. Lisäksi ns. KiKy-lauantaina 23.9. pyydetään ulkopuolista asiantuntijaa alustamaan ja vetämään keskustelua turvallisuusteemasta.
Turva-asiat käsitelty vanhempainilloissa 19.9.2017
Hätäensiapukoulutuksen lukuvuoden alkuun mennessä saaneet
Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön ohjeen mukaisesti koulut järjestävät hätäensiapukoulutuksen vuosittain noin yhdelle kolmasosalle koulun työntekijöistä.
Ensiapukoulutusta tilataan koko työyhteisölle lukuvuoden aikana.
Poliisin vuosittain järjestämän turvakoulutuksen saaneet: Elena Savolainen, Riikka
Holmström, Hannele Pietilä
Miten sijaiset perehdytetään turvallisuusasioihin? Kuka, milloin, materiaali, jne.

Apulaisrehtori on laatinut ns. sijaisen kansion, josta sijainen löytää toimintaohjeet yllättävien tilanteiden – myös vaaratilanteiden – varalle.
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D. Lukuvuosisuunnitelman liitteet


Koulun ohjaussuunnitelma

