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1. Kansilehti
KOULU

Oinasjärven koulu

KOULUN TOIMINTAKERTOMUKSEN KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN
Koulu
Oppilaiden/opiskelijoiden osuus suunnittelussa
Oppilaiden kanssa on luokissa keskusteltu ja
pyydetty heidän ehdotuksiaan mm.
kummitoiminnan ja oppilaskunnan toiminnan
järjestelyihin ja suunnitteluun, monialaisten
oppimiskokonaisuuksien sisältöihin, retkien ja
osittain myös oppituntien sisältöihin.
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Kerro lyhyesti miten toimintasuunnitelma toteutui (keskeiset asiat).

2. Kehittämiskohteiden toteutuminen
Toteutui suunnitelman mukaisesti
Toteutui osin / seuraavin muutoksin:
Kehittämiskohteena oli Liikkuva koulu-hanke ja sen lisäksi kartoitimme tarvetta koulun kehittämiseen
tilojen, opetuksen ja turvallisuuden näkökannoista.
Koulun järjestyssäännöt uusittiin yhdessä oppilaiden, huoltajien ja vanhempien kanssa. Opetustilojen
viihtyvyyttä on parannettu karsimalla vanhoja tavaroita ja välineitä ja panostamalla yleiseen siisteyteen.
Myös kasveja on lisätty. Koulukirjaston tila muutettiin draama/ pienryhmätilaksi ja jokaiseen luokkaan
hankittiin kirjavaunut luokkakirjastoa varten. Välituntivälineistön varaston toimintatapaa muutettiin, jotta
välineet pysyisivät tallessa ja rikkoontuminen vähenisi.
Mahdolliset jatkoehdotukset:
Erityisesti turvallisuuteen liittyvät kohdat pitää vielä ensi lukuvuonna käsitellä tarkemmin. Piha-alueella
on oppilaille paljon virikkeitä, mutta turvallisuuden kannalta saattaisi olla tarpeen saada autoliikenne
erotettua ainakin osittain välituntialueesta.

Liikkuva koulu –hankkeen toteutuminen:
(toiminnan organisointi, toiminnan sisältö, henkilökunnan osallistuminen, oppilaiden osallisuus, yhteistyö oppilaiden
liikkumisen edistämiseksi)

Liikkuva koulu- hanke toteutui suunnitelman mukaisesti:
-Liikuntatunnit olivat eri päivinä.
- Oppitunneilla oli liikuntaa: aamujumpat, taukojumpat ja myös toiminnallista opetusta.
- Liikuntakerhoja oli kaksi: 1.-4. luokan oppilaille koko lukuvuoden (osan kerhoista piti Someron liikunta)
ja 5.-6.-luokkalaisille 14 kertaa. Varsinkin pienempien kerho oli suosittu. Kerhojen ohjaajat olivat Satu
Koivuniemi ja Salla Ojala.
- Välkkäritoimintaa oli n. kerran viikossa.
- Joka päivä oli 30 minuutin välitunti.
- Liikunnallinen vanhempainilta oli hiihdon ja luistelun parissa koululla.
- Oppilaskunta järjesti myös liikunnallisia tapahtumia ja Unisef- kävely (juoksu) oli Ämyrillä.
Koko henkilökunta osallistui toimintaan.
Koulumatkojen kohdalla liikunta ei lisääntynyt. Tämä johtuu siitä, että koulumatkat ovat monella pitkiä ja
kuljetus on taksilla tai bussilla. Tosin moni oppilas joko kävelee tai pyöräilee noutopaikalle.
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3. Koulun toiminta
Opetuksen yleinen järjestäminen sujui suunnitelman mukaisesti, myös henkilökunta pysyi samana.
Uskonnolliset tilaisuudet olivat kaikki Someron seurakunnan järjestämiä.
Koulun ulkopuolinen toiminta oli suunnitelman mukaista: (yhteiset YU-kisat, uinnit, kirjastovierailut,
vierailu Someron museossa, vierailut Lounais-Hämeen jätehuollossa, Yrityskylässä,
Luonnontieteellisessä museossa ja Korkeasaaressa, Ämyrillä marjaretki ja Unisef-kävely) Vain
alakoulujen väliset hiihtokilpailut jäivät sään takia pitämättä.
Seurakunnan kerho kokoontui koululla maanantaisin, liikuntakerhot olivat tiistaisin ja perjantaisin.
Kodin ja koulun yhteistyö sujui suunnitelman mukaisesti. Vanhempainiltoja oli yksi sekä syyslukukaudella
että kevätlukukaudella. Lisäksi yhteistä toimintaa olivat kirpputorimyyjäiset, yhteiset juhlat (joulujuhla ja
kevätjuhla) ja retket, joihin vanhemmat osallistuivat aktiivisesti. Arviointikeskusteluja oli
opetussuunnitelman mukaisesti eri luokka-asteilla. Niihin perheet osallistuivat kiitettävästi
Osa-aikaista erityisopetusta järjestettiin tiistaisin 6 tuntia. Myös joustava ryhmäjako ja
koulunkäynninohjaajan palveluiden käyttö (4 tuntia koulun puolella, loput iltapäiväkerhossa) mahdollistaa
erityisen tuen antamisen myös yleisopetuksen tuntien puitteissa. Oppilashuolto toimi suunnitelman
mukaisesti: terveystarkastukset, kouluterveydenhoitajan vastaanotto kerran kuussa,
lääkärintarkastukset, hammashoito ja ksylitolipastillit, koulupsykologin ja -kuraattorin palvelut ja
sosiaalitoimiston palvelut. Lisäksi kevätlukukaudella oli yhteistyötä nuorisotoimen kanssa koululla.
Saimme palveluja nopeasti tarvittaessa.
ltapäivätoiminta oli joka päivä klo 13-16. Toimintaan osallistui 11 oppilasta.
Koulun toiminta sujui suunnitelman mukaisesti, eikä esim. sairauspoissaoloja ollut toimintaa haittaavasti.

