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Keihäslahden koulun lukuvuoden 2011-2012 toiminnan painopisteiden toteutuminen
KEIJTK § 6
Koulutuslautakunnan päätöksen mukaan perusopetuksen
koulujen painopiste on ollut on aktiivinen kansalainen ja yrittäjyys. Oppilaiden aktiivisuutta ja yhteistyötaitoja yli luokkaon yritetty kehittää oppilaskuntatoiminnan, erilaisten
teemapäivien ja juhlien avulla. Yrittäjyydestä pidettiin vuosi7-9 oma kuuden tunnin mittainen teemapäivä 29.5.
lehtori Tallila kävi Aalto-yliopiston Opi yrittämään 5
opintopisteen koulutuksen. Hän on hyödyntänyt saamiaan
jo kuluneenakin lukuvuonna teemapäivän lisäksi eri
taloustaidon tunneilla.
Kaupungin hyvinvointisuunnitelmasta nousi painopisteeksi
koulun piha-alueen turvallisuus. Piha-alue on rauhoittunut
aidan ja portin avulla. Ns. läpiajo on estetty. Keittiölle suuntavararaliikenne on ohjattu täysin kulkemaan koutakapihan kautta. Liikennejärjestelyjä selkeytetään keaikana liikennemerkein. Urheilukentän ympärille on toisaada aita vuonna 2013.
KiVa-koulu-hanke on ollut painopisteenä kuluneena lukuvuonnakin. KiVa-työryhmän käsittelyyn on edennyt ainoastaan muutama kiusaamistapaus. Koulun toiminnan arvioinnissa väite (arviointiasteikko 1/täysin eri mieltä - 4 /täysamaa mieltä)
* lastani on kiusattu koulussa sai arvosanan 1,72 (edellisenä vuonna 1,55)
* koulussa puututaan kiusaamistapauksiin sai arvosanan
3,02 (edellisenä vuonna 3,08).
Tulokset molemmissa väitteissä olivat siis hieman heikentyneet. Kiusaamisen vastainen toiminta on syytä säilyttää painopistealueena tulevanakin lukuvuonna.
Liikettä kouluihin-hanke on jatkunut koko lukuvuoden. Hankkeen toteutuminen on näkynyt välituntiliikunnan lisääntymi-
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senä. Yhdessä välitunnilla liikkuminen on edistänyt myös
oppilaiden yhteistyötaitoja.

Kaunis käytös on ollut edelleen koulun painopistealue, erityisesti ruokalakäytös ja oppilaiden kielen- sekä äänenkäyttö. Uusi keittiö linjastoineen valmistui syksyllä. Tammikuussa
saimme uudet ruokasalin kalusteet. Lisäksi tammikuussa
tuli muutoksia
opettajien esimerkkiruokailuun. Yhdessä keittiön henkilökunnan
kanssa on tehty töitä ruokailukäyttäytymisen parantamiseksi. Oppilaiden kielen- ja äänenkäyttöön
ei ole tullut
parannusta vuosiluokilla 8 ja 9. Tätä alemmilla
vuosiluokilla tilanne
ei ole niin ongelmallinen.
Koulun toiminnan kannalta tärkeä painopistealue on lainsäädännön muuttumisen vuoksi ollut erityisopetuksen kehittäminen.Tehtävään on nimetty KELPO-työryhmä (kuusi
opettajaa). Tehtävää on haitannut se, että molemmat vakinaiset
erityisluokanopettajat ovat olleet virkavapaalla. Lukuvuoden
aikana on keskusteltu ns. kolmiportaiseen tukeen
liittyvistä uusista käytänteistä ja opastettu opettajia oppilaan
saamien tukitoimien
merkitsemisessä ja lomakkeiden täyttämisessä Wilma-ohjelman avulla. Uudistus on teettänyt runsaasti töitä siirtymävaiheessa.
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Rehtori ehdottaa:
Johtokunta päättää todeta Keihäslahden koulun toiminnan
painopistealueiden toteutuneen lukuvuonna2011-12 pääosin suunnitelman mukaan.
Päätös:

Hyväksyttiin.
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