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1. Kansilehti
KOULU

Pitkäjärven koulu

KOULUN TOIMINTAKERTOMUKSEN KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN
Koulu
Oppilaiden/opiskelijoiden osuus suunnittelussa

Retkien ja juhlien suunnittelua, oppituntien
sisältöjen suunnittelua taito- ja taideaineissa.
Toteutettujen projektien arviointia sekä oman
onnistumisen arviointia koulutyössä.

Opettajakunta käsitellyt
Pvm

§

25.5.2018

2

Pvm

§

30.5.2018
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Rehtori
Päiväys ja allekirjoitus
Pitkäjärvellä 30.5.2018

__Päivi Isotalo______________________________

Sivistysjohtaja hyväksynyt
Pvm

§

10.8.2018

311

Päiväys ja allekirjoitus
__10.8.2018____________

__Minna Mäkelä-Rönnholm___________________

Lautakunta vahvistanut
Pvm

§

30.8.2018
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Kerro lyhyesti miten toimintasuunnitelma toteutui (keskeiset asiat).
2. Kehittämiskohteiden toteutuminen
Toteutui suunnitelman mukaisesti
Toteutui osin / seuraavin muutoksin:
Mahdolliset jatkoehdotukset:
TVT:n osalta olisi tärkeää, että tutoropettaja kävisi säännöllisesti myös meidän koulussamme.
Koulutustarve koko kaupungin opetushenkilöstölle: Uuden ops:n mukainen arviointi.
Liikkuva koulu –hankkeen toteutuminen:
Liikkuva koulu hanketta organisoi koulun johtaja. Tavoitteena koulupäivän liikunnallistamisessa oli
pyrkimys saada ne vähitenkin liikkuvat osallistumaan aktiivisesti välituntitoimintaan. Koulutetut Välkkärit
(kahdeksan 5.-6.-luokan oppilasta) suunnittelivat pienryhmissä kaksi liikunnallista välituntia päivässä.
Toinen välitunneista oli osoitettu pikkuoppilaille ja toinen isommille oppilaille. Osa ohjatuista välitunneista
oli suunnattu koko koulun oppilaille. Nämä ratkaisut olivat toimivia, sillä monesti samat pelit jatkuivat
koko loppupäivän yhdessä pelaten yli luokkarajojen. Kummit opastivat myös omia kummioppilaitaan
leikkimään ja pelaamaan uusia pelejä kummitunneilla.
Välkkärit pitivät edelleen päivittäin välituntikioskia, josta sai lainata eri liikuntavälineitä käyttöön
koulupäivän ajaksi.
Liikuntavälineitä saimme lisää Liikkuva koulu-hankerahalla sekä vanhempainyhdistykseltä.
Opettajat osallistuvat Liikkuva koulu-koulutuksiin ja myös koulunkäynninohjaajille oli oma liikunnallinen
koulutuspäivänsä.
Välkkäreiden suunnittelemien välituntiliikuntojen lisäksi myös koulumme muut oppilaat saivat kirjoittaa
ehdotuksia välituntitoimintaan toivomuslaatikkoon. Näitä toiveita Välkkärit pyrkivät ottamaan huomioon
tehdessään välituntisuunnitelmia.
Pidimme myös koko koulun yhteisiä liikuntapäiviä.
5.-6.-luokalla oli lisäksi erilaisia vapaa-ajan haasteita: lihaskuntohaaste, askelhaaste, hiihtohaaste sekä
pyöräilyhaaste. Nämä olivat oppilaiden mielestä tosi hauskoja ja innostavia ja näin saatiin ennen kaikkea
niille oppilaille lisää vapaa-ajan liikuntaa, jotka eivät varsinaisesti harrasta mitään.
Lisäksi koululla toimivat opettajien pitämät liikuntakerhot 1.-3.-luokkalaisille perjantaisin sekä 4.-6.luokkalaisille syyslukukaudella tiistaisin, kevätlukukaudella maanantaisin. Myös Someron Liikunta ry:stä
kävi ohjaaja pitämässä muutaman liikuntakerhotunnin koulumme oppilaille.
3. Koulun toiminta
Kouluvuosi eteni pääsääntöisesti toimintasuunnitelman mukaisesti. Paljon tapahtumia toteutettiin ja
käytännön koulutyö eteni suunnitellusti.
Opettajainkokouksia emme kevätlukukaudella pitäneet enää joka perjantai vaan kokoonnuimme
tarvittaessa, koska monesti pystyimme hoitamaan asioita aamuisin ennen koulun alkua, välitunneilla
sekä koulupäivän päätyttyä.
Monialainen oppimiskokonaisuutemme Suomi 100 oli onnistunut kokonaisuus, joka huipentui Lehtilässä
pidettyyn itsenäisyysjuhlaan. Näin ollen erillistä joulujuhlaa emme pitäneet. Suomi 100-teema vei
laajuudessaan paljon aikaa syyslukukaudella, joten Heureka-retki sekä suoretki jäivät toteutumatta.
3.-4.-luokkalaisilla oli lisäksi toinen monialainen oppimiskokonaisuus teemana Kylän rakennusprojekti.
1.-2.-luokkalaiset puolestaan teki toisen monialaisen oppimiskokonaisuuden teemana Kierrättäen
kestävään tulevaisuuteen.
5.-6.-luokalla pienempi oppimiskokonaisuus teemana Tulevaisuuden maailma, tätäkö me haluamme.
Vanhempainyhdistys kustansi koulumme kevätretket. 1.-4.-luokkien retki suuntautui Turkuun
Trampoliinipuistoon ja Tuomiokirkkoon 5.-6.-luokan retki puolestaan Tampereelle Särkänniemen
huvipuistoon.

