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LUKUVUOSISUUNNITELMA
Perusopetusasetuksen 9§ mukaan:
”Opetuksen järjestäjän tulee laatia lukuvuosittain opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, josta
määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista ja opetuksen yhteydessä järjestettävästä
muusta toiminnasta sekä työajoista, koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta sekä muista
tarpeellisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista.”
Esi- ja perusopetuksen tehtävä Pyhännän koulun opetussuunnitelman mukaan:
Pyhännällä varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus ovat sivistystoimen hallinnoimaa toimintaa. Tämä
mahdollistaa joustavat siirtymät ja saumattoman yhteistyön eri toimijoiden välillä. Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva
esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kehityksen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden.
Esiopetusvuosi antaa lapselle aikaa oppia toimimaan ryhmän jäsenenä. Lisäksi lapsi saa mahdollisuuden hankkia
taitoja, jotka helpottavat ja motivoivat häntä oppimaan uusia asioita. Esiopetuksessa leikillä on tärkeä merkitys
uusien taitojen opettelemisessa, mutta samalla pyritään opettelemaan tulevalle koululaiselle tärkeitä perustaitoja
sekä ottamaan vastuuta omasta oppimisesta.
Perusopetus on koulutusjärjestelmän kivijalka ja samalla osa esiopetuksesta alkavaa koulutusjatkumoa.
Perusopetus tarjoaa oppilaille mahdollisuuden laajan yleissivistyksen perustan muodostamiseen ja
oppivelvollisuuden suorittamiseen. Se antaa valmiudet ja kelpoisuuden toisen asteen opintoihin. Se ohjaa oppilaita
löytämään omat vahvuutensa ja rakentamaan tulevaisuutta oppimisen keinoin

Pyhännän koulun opetustyössä pyritään laadukkaaseen perusopetukseen ilman erillisiä paikallisia
painotuksia valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita noudattaen.

Opetuksen yleinen järjestäminen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pyhännän koululla koulupäivä alkaa pääsääntöisesti klo 8.15 ja päättyy 14.15
Ruokailu tapahtuu klo 9.50 – 11.30 välisenä aikana opettajainkokouksessa päätetyssä
järjestyksessä. Ruokailua edeltävän tunnin opettaja vie oppilaat ruokalaan ja valvoo ruokailun
Opettajakunta laatii välituntivalvontavuorot. Vuoroluettelo on opettajanhuoneen seinällä.
Kyyditystä odottavien oppilaiden valvonta ja toiminta järjestetään joko opettajan tai
koulunkäynninohjaajan valvomana. Luettelo on opettajanhuoneen seinällä.
Opettajakokoukset ja henkilökuntapalaverit pidetään tarpeen mukaan.
Aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään erillisen suunnitelman mukaisesti
Oppilashuolto järjestetään oppilashuoltosuunnitelman mukaisesti
Koululla noudatetaan pelastussuunnitelmaa, suunnitelmaa kiusaamisen estämiseksi,
työsuojelusuunnitelmaa ja toimintamallia kurinpitotilanteisiin.
Pyhännän koulun turvallisuusviikko on viikolla 35.
Lukuvuoden työajat ovat liitteenä.

Opetustunnit ja opetuksen yhteydessä järjestettävä toiminta
•
•

Esikoulun toiminta-aika on ma-to klo 8.15 – 12.15 ja pe 8.15 – 11.15
Pyhännän koulussa noudatetaan sivistyslautakunnan 21.5.2015 12 § mukaista tuntijakoa. Luokkien
lukujärjestykset ovat liitteenä.
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Lukuvuoden alkaessa lähetetään tiedote koulun yleisistä järjestelyistä, yhteystiedoista ja
poikkeuspäivistä
Lukuvuoden lopussa lähetetään tiedote kevään tapahtumista ja seuraavan lukuvuoden tiedossa
olevista opettajista ja yhteystiedoista.
Lukuvuoden aikana lähetetään tarvittaessa muita tiedotteita.
Pyhännän koululla järjestetään vanhempainiltoja tarpeen mukaan ja ns. vanhempainvartteja
esikoulussa, ensimmäisellä, kolmannella, viidennellä ja seitsemännellä luokalla ja opettajan
vaihtuessa.
Pyhännän koulu on rekisteröitynyt Liikkuvaksi kouluksi

Koulun ulkopuolella annettava opetus
•

•
•
•
•
•

Pyhännän koululla noudatetaan työelämään tutustumisohjelmaa, jossa alakoululaiset tutustuvat
Pyhännällä toimiviin yrityksiin, 7 luokkalaiset tutustuvat työelämään koulukeskuksessa ja 8. ja 9.
luokkalaiset tutustuvat työelämään TET-viikkojen ajan.
Pyhännän koululta voidaan tehdä tutustumismatkoja ja opintokäyntejä ympäröivään
yhteiskuntaan, luontoon, kilpailuihin tai tapahtumiin.
Opintoretket ja luokkaretket ovat osa koulun toimintaa.
Pyhännän koulun 6. luokkalaiset ja 9. luokkalaiset osallistuvat Yrityskylä –opetukseen
Uinnin opetus annetaan Kajaanin uimahallissa ja Otamäen maauimalassa.
Laskettelun opetus annetaan pääsääntöisesti Vuokatin laskettelukeskuksessa.

Lukuvuoden aikana käsiteltävä erityisaihe.
•

2018-2019
o Pyhäntä 110 juhlavuosi, historia

Taito- ja taideaine valinnaiset lukuvuonna 2019 -2020
”Taide- ja taitoaineiden valinnaisiin osoitetut vuosiviikkotunnit voidaan paikallisessa opetussuunnitelmassa
jakaa musiikin, kuvataiteen, käsityön, liikunnan ja kotitalouden kesken opetuksen järjestäjän päättämällä
tavalla. Pyhännällä rehtori päättää vuosittain taito- ja taideaine valinnaistuntien jaosta vuosiluokille ja
raportoi siitä sivistyslautakunnalle vuosisuunnitelman yhteydessä.” (Sivistysltk. 21.5.2015 12§)
Lukuvuonna 2019 – 2020 taito- ja taideaine valinnaiset jakautuvat seuraavasti:
•
•
•
•
•

4 lk
5 lk
6 lk
8 lk
9 lk

1 vkt kuvataide, 1 vkt käsityö
1 vkt musiikki, 1 vkt kuvataide, 1 vkt käsityö
1 vkt käsityö
1 vkt kuvataide, 1 vkt käsityö, 1 vkt liikunta
1 vkt musiikki, 1 vkt liikunta

