Hyvinvoinnin vuosikello 2017-2018

YHTEISÖLLINEN OPISKELIJA- JA OPPILASHUOLTO

ELOKUU
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HUOMAA HYVÄ -

Esikoulu

Alakoulu

Yläkoulu

Lukio

Oppilaskunta

•Esikoulun käytännön järjestelyt
yhteistyö leikkikoulun kanssa,

•1.lk ja iltapäivätoiminnan
käytännönjärjestelyt ja yhteistyö
kerhotoiminnan kanssa
•Uusien oppilaiden ohjaaminen

•uusien seiskojen ryhmäytys
(tukioppilaat)

Lukion 1.luokkalaisten
terveystarkastukset th (-->lukuvuoden
aikana)
•Tervetuloa lukioon! - tapahtuma

oppilaskuntavaalit ja vuoden toiminnan
suunnittelu (alakoulu + yläkoulu/lukio)

•Esikoulun opettajien ja
iltapäiväohjaajien tapaamiset
•Esikoulun tilojen ja pihan
turvallisuudesta huolehtiminen
•Esiopettajille nivellystiedot
varhaiskasvatuksen puolelta
•Kontrolloitu piirrostarkkailu (KPT)

•Kuraattori &
psykologi+terveydenhuoltopalveluiden
esittely vanhempainillassa
•tukioppilaskurssi alkaa

•Palvelunohjaus kaupungin
iltapäivähoidon ym. palveluihin
•Oppilashuollosta tiedottaminen
•7.lk opettajille nivellystiedot 6.lk EO
vanhemmille (Vanhempainillat, wilma,
lukuvuosioppaat, koulun kotisivut)
•Liikenneturvallisuuskasvatus (1.lk
•Kuraattorin & psykologin ja
keltanokkalippikset)
erityisopettajien tutustumikäynnit 7.lk
•Välituntien, ruokalan ja käytävien
turvallisuudesta huolehtiminen
•1.lk opettajille nivellystiedot
•Erityisopetuksen tarpeen kartoitusta ja
suunnittelua
•Lukimat (lukemisen ja kirjoittamisen
tuen tarpeen arviointi) 1. ja 2. luokille
•Puheopetusoppilaiden ääntämisen
tarkastaminen 1. ja 2.lk
•Kymppi2, matematiikan kartoitus 6.
luokille
•Kymppi1, matematiikan kartoitus 4.
luokille

•Koulurauha.fi
•LIIKKUVAKOULU.FI

OPO01-kurssi
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SYYSKUU
Esikoulu
•Esikoulun kasvun ja oppimisen tuen
suunnittelua
•Oppilashuoltopalveluiden esittely
vanhemmille (vanhempainillat,
kotisivut, Wilma)
•Liikuntapäivä
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Alakoulu

Yläkoulu

Lukio

Oppilaskunta

•Opettajien tutustuminen oppilaiden
tukitarpeisiin luokittain

•tasopalaverit

•Kuraattorin ja psykologin
tutustumiskäynnit lukion 1.-luokissa

•Liikuntaviikko

•vanhempainilta11AB

•NÄLKÄPÄIVÄ-keräys
(kahdeksasluokkalaiset vastaavat

•5.luokkalaisten laajat
terveystarkastukset (th+lääkäri)
•KiVa-oppitunnit 1. & 4. luokille
käynnistyvät
1.-luokkalaisten vierailu kuraattorin,
psykologin ja terveydenhoitajan luona
•Vanhempainillat
•Uusien oppilaiden terveystarkastukset
•Kerhotoiminta käynnistyy
•Venny 1 - visuaalisten
hahmotusvaikeuksien kartoitus 1.luokkalaisille (psykologi +
erityisopettaja)

•8.luokkalaisten laajat
terveystarkastukset(th+lääkäri) ->
vuoden loppuun
•ryhmäytystunnit seiskoille
ryhmänohjaajan tunneilla
•Kiva-tunnit seiskoille OPO

•Lukiseula ykkösille
OPO01-kurssi

•7.lk ryhmäohjaus
•Liikuntaviikko

•"Tänään koulun jälkeen"
kiusaamisteemainen esitys +
jatkotyöstö 7.lk
Kuraattorin & psykologin
•3.-luokkalaisten vierailu nuorisotalolla
tutustustumiskäynnit luokissa
•Liikuntapäivä
•"Tänään koulun jälkeen"
Tunnetaitotunnit 8.-luokille
kiusaamisteemainen esitys +
(Munkkiniemen seurakunnan
jatkotyöstö 6.lk
nuorisotyöntekijä Hetu Saarinen)
•Lukimat (matematiikan tuen tarpeen
arviointi) 2. luokille
Kuraattorin & psykologin
tutustumiskäynnit luokissa 2-6

Kuraattorin ja psykologin käynnit lukion
2. ja 3.-luokissa
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YHTEISÖLLINEN OPISKELIJA- JA OPPILASHUOLTO

LOKAKUU
Esikoulu

Alakoulu

•Oppimissuunnitelmat

•Vanhempien tutustumistapaamiset 1.lk •seiskojen ryhmäohjaukset

• Vanhempainvartit (LEOPS)

•Venny-ryhmä aloittaa
•Sanaketjutesti, teknisen lukutaidon
testi 3.lk
•Munkan seudun alueverkoston
kokoontuminen

•pedagogisten asiakirjojen päivitys

•Hammashygieenikot 6.lk

Poikien talon esittely koululla 7.-luokan
pojille
Spr:n turvatalolla vierailu halukkaille 9.luokkalaisille
•Mitä kuuluu -luokkakysely

•Reilusti ryhmässä/MLL
•Tunnetaitojen ja leikkitaitojen opetus
•Liikennekaupunki
•Puheopetuskysely

•Oppimissuunnitelmien päivitys
•Poliisin some-luento 5.-luokkalaisille

Yläkoulu
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Lukio

Oppilaskunta

Petri Kylmänen 6.10.(päihdeluento
lukion 1.lk)

•Kuraattorin ja psykologin
tutustumiskäynti oppilaskuntien
hallitusten kokouksissa

•7.lk oppimisen tuen ryhmässä

•jaksopalaverit opo+ro

Poliisin some-luento 8.-luokkalaisille

Spr:n turvatalolla vierailu halukkaille
lukiolaisille
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MARRASKUU
Esikoulu

Alakoulu
Mitä kuuluu -luokkakyselyt
•Poissaolojen seuranta (kuraattori ja
luokanohjaajat)
•Puheopetus alkaa 1. luokka
•Valintojen Stoori 6.-luokat
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Yläkoulu
•syyslukukauden aikana
terveydenhoitajan terveystarkastuksia
luokille 7 ja 9
uusien Verso-oppilaiden koulutus
(kuraattori, apulaisrehtori ja Versokoulutuksen käynyt opettaja) sekä
Verso-toiminnan esittely opettajille
•Ehkäisevän päihdetyön viikko 45
•8. ja 9.lk oppimisen tuen ryhmässä
•9.lk ohjauskeskustelut opinto-ohjaajan
kanssa
•7.lk tyttöjen vierailu Tyttöjen talolla
•8.lk ohjattua toimintaa nuorten
toimintakeskus Hapessa

Lukio

Helsingin ranskalais-suomalainen koulu / 4

Oppilaskunta

•vanhempainilta 12AB ja 13AB

•Mitä kuuluu -kysely lukiolaisille

•Halloween esikoulu

•Ylioppilaskirjoituksiin liittyvät lausunnot Halloween-disco alakoulu
Nenäpäivä - alakoulussa oman luokan
päivä
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JOULUKUU
Esikoulu

Alakoulu
•Oppimissuunnitelmat arvioinnin tukena
•6.lk niveltävät arviointikeskustelut
opettaja-vanhempi-oppilas (LO)
•Tunnit murrosiästä 5.-luokille
(kuraattori, psykologi ja
terveydenhoitaja)
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Yläkoulu
•seiskojen vierailu nuorisotalolla
(tukioppilaat järjestävät)
•9.lk ohjauskeskustelut
oppilaanohjaajan kanssa
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Lukio

Oppilaskunta

•jaksopalaverit opo+ro

•Pikkujoulut (yläkoulu + lukio)
Alakoulun oppilaskunnan
pikkujoulupäivä
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TAMMIKUU
Esikoulu

Alakoulu

YHTEISÖLLINEN OPISKELIJA- JA OPPILASHUOLTO

Yläkoulu

•Kouluvalmiuden ryhmätutkimus (Turun •Terveydenhoitajan terveystarkastuksia
•KiVa-tunnit seiskoille
testi)
luokille 2,4 ja 6
•Lukimat (lukemisen ja kirjoittamisen
•9.lk Yhteishaun harjoitteluhaku
• Esikoululaisten tuen tarpeen arviointia
kartoitus 2.- luokkalaisille)
(=demohaku) ja huoltajan kuuleminen
•Luokkien 7-9 LO:t yhteispalaveri
•6.lk niveltävät arviointikeskustelut
• Puheseulat
apulaisrehtorien, opon ja
opettaja-vanhempi-oppilas (LO)
erityisopettajan kanssa
•8.lk ohjattua toimintaa nuorten
toimintakeskus Hapessa

Lukio
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Oppilaskunta

Alakoulun oppilaskunnan kevät:
kummipäivä, Talent-show & aprillipäivä
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HELMIKUU
Esikoulu

Alakoulu

•Kielikokeet (tulevat esikoululaiset)

•Valintojen putki / 6.lk oppilaat

•Puheopetus alkaa

•Kielikokeet (tulevat 1.-6.lk oppilaat)
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Yläkoulu

Lukio

•Hyvinvointiprofiili yläkoulun oppilaille ja
•jaksopalaverit opo+ro
opettajille
•9.lk Yhteishaku
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Oppilaskunta
•Carnaval esikoulu ja leikkikoulu + 1.lk
•Leffapäivä (yk+l)
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MAALISKUU
Esikoulu

Alakoulu

•Esikoulun vanhempainvartit II

•5. ja 6.lk ALLU-testit, ala-asteen
lukemistestit

•LEOPS valmiiksi

•Makeko, matematiikan kartoitus 3.
luokille
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Yläkoulu

Lukio

Oppilaskunta

•tulevien opetusryhmien
muodostamista yhteistyössä
oppilashuoltohenkilökunnan kanssa
•pedagogisten asiakirjojen
tilannekatsaus

12AB lääkärintarkastus

•Frankofonia-viikko

•9.lk Yhteishaku

•vanhempainilta 12AB
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HUHTIKUU
Esikoulu

Alakoulu
•Lukimat, matematiikan kartoitus
tarvittaessa 2. luokan oppilaille
•Makeko, matematiikan kartoitus 5.
luokille
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Yläkoulu

Lukio
•jaksopalaverit opo+ro

7.-luokkien päihdekasvatus ma 16.4.
(Raide ry)
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Oppilaskunta
•VAPPU-show
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TOUKOKUU
Esikoulu
•Esikoululaisten tutustuminen
•LEOPSit valmiiksi, esikoulun aikaisen
tuen dokumentointi, asiakirjojen siirto
alakouluun vanhempien luvalla
•Puheopetusoppilaiden edistymisen
seuranta

YHTEISÖLLINEN OPISKELIJA- JA OPPILASHUOLTO

Alakoulu

Yläkoulu

•Koulutulokkaiden tutustuminen
•Yhteisöllisen oppilashuollon ja
erityisopetuksen tarpeen kartoitusta ja
suunnittelua

•Yhteisöllisen oppilashuollon ja
erityisopetuksen tarpeen kartoitusta ja
suunnittelua

Lukio
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Oppilaskunta

•jaksopalaverit opo+ro
•KESÄPÄIVÄ

•Oppimissuunnitelmien päivitys
•Tuen dokumentointi ja arviointi
•Tulevien 1.lk laajat terveystarkastukset
(terveydenhoitaja + lääkäri)
•Lukimat, lukemisen ja kirjoittamisen
kartoitus 1. ja 2.-luokille
•Puheopetusoppilaiden edistymisen
seuranta

KESÄKUU
Esikoulu

Alakoulu

Nivellys 1.luokalle ja esikouluun
Tulevan lukuvuoden suunnittelu

Nivellys 1.luokalle ja yläkouluun
Tulevan lukuvuoden suunnittelu

Yläkoulu

Lukio

Oppilaskunta

