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Kaisa Olari
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Puhelinnumero, opettajainhuone

Käsittely
Suunnitelman hyväksyminen

Suunnitelma käsitelty henkilöstöpalavereissa 9.8.2021 ja 12.8.2021.
Sivistyslautakunta elokuu 2021

elokuu 2021
Laura Nummela
Puheenjohtaja

Kaisa Olari
Rehtori

Koulun toiminta-ajatus ja tavoitteet:
Kivimaan koulun oppilas kokee oppimisen iloa ja kasvaa vastuulliseksi yhteisön jäseneksi. Oppilas kasvaa
kokonaisvaltaisesti kantamaan vastuuta omasta työstään, kunnioittamaan itseään ja toisia sekä ympäristöä. Opetamme
oppilaille tarpeellisia tietoja ja taitoja heidän myöhempää elämäänsä varten. Kasvatamme oppilaita turvallisessa
ympäristössä rehellisyyteen, vastuuntuntoon ja oikeudentajuun samalla ohjaten kohteliaisuuteen ja ystävällisyyteen.
Lähiympäristö, saaristo ja merellisyys ovat vahvasti läsnä koulun toimintakulttuurissa.
Oppimisen ilo ja omien vahvuuksien ja luovuuden löytäminen jokapäiväisessä työssä on päämäärämme. Korostamme
yhdessä luotujen pelisääntöjen kunnioittamista. Opiskelumenetelmien käytössä pyritään vaihtelevuuteen ja
monipuolisuuteen. Opiskelumenetelmillä vahvistetaan sekä opiskelijan omatoimista että ryhmissä tapahtuvaa
työskentelyä. Oppiainerajat ylittävää työskentelyä sovelletaan erilaisissa projekteissa ja teemapäivien yms. yhteydessä.

Lukuvuoden toiminnan painopistealueet / kehittämiskohteet:

Painopistealueet: Hyvinvointi, ilo irti arjesta. Pienistä koulupäivään liittyvistä asioista iloitseminen ja niihin
pysähtyminen. Yhteistyötaitojen kehittäminen monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa. Lähiympäristön vaaliminen ja
tutkiminen. Sen hyödyntäminen erilaisiin oppimiskokemuksiin ja arjen teemoihin. Fyysisen ja psyykkisen
oppimisympäristön kehittäminen kaveri- ja tunnetaitojen avulla.
Kehittämiskohteet: koulun piha-alueen kehittäminen
Kivimaan koulu piha-alue laitteineen ei edelleenkään vastaa enää nykypäivän koulun piha-alueen vaatimuksia. Pihaaluetta on tarkoitus nykyaikaistaa erilaisin uusin aktiiviteettivälinein ja monitoimikaukalolla. Kehitystyötä tulee tehdä
yhteistyössä vapaa-aikatoimen ja rakennustoimen kanssa.

Oppilaiden osallistaminen
Koulussa on oppilaskunta. Vaalit järjestetään syyslukukauden alussa, joissa valitaan oppilaskunnan edustajat
hallitukseen. Jokaisesta yhdysluokasta valitaan 2 edustajaa.

Tavoitteisiin perustuvat arvioinnit
Oppilaan arviointi muodostuu oppilaan itsearvioinnista ja opettajan arvioinnista. Sen tehtävänä on palautteen ja
vuorovaikutuksen kautta tukea oppilasta rakentamaan todenmukainen kuva itsestä oppijana ja ihmisenä. Lukukauden
päätteeksi annetaan lukukausitodistus jouluna ja lukuvuositodistus keväällä.
Koulun itsearvioinnilla edistetään ja varmistetaan koulun omien tavoitteiden saavuttamista. Tavoitteelliset keskustelut
opettajien kanssa ja opettajapalaverit ovat osa koulun laatutoimintaa.

Merkittävät tapahtumat koulutyössä syyslukukaudella.
Yhteiset tilaisuudet, retket, leirikoulut, teemapäivät/viikot, (koulun) opetussuunnitelman toteutus,
kerhotyön jaksotus jne.

Elokuu
Lukuvuoden
aloitusveso ma 09.08.
ti 10.8. opettajien
toinen veso klo 9-15.
11.8. Koulu alkaa 8.30.
25.8.
Koulurauhan
julistaminen

Syyskuu
2.9. suunnitteilla koko
koulun
vanhempainilta
koulun pihalla.
Metsäretki
Syysretki leirimajalle

Lokakuu

Marraskuu

Metsäretki

teemapäivä

musapäivä

Retkipäivä

nalle-teemapäivä

teemapäivä

Oppilaskunnan vaalit
teemapäivä
9.9. valokuvaus
Marjaretki

Muuta
Mahdollisuuksien mukaan voidaan lukuvuoden aikana tehdä myös muita retkiä ja vierailukäyntejä.
Muista lukuvuoden aikana toteutettavista retkistä pyydetään aina vanhempien kirjallinen suostumus.

Joulukuu
Adventtikirkko
Joulupaja
Joulujuhla
ma 20.12 8.30-12.30
ti 21.12. 8.30-12.30
ke 22.12. 8.30-9.30
Joululoma:
23.12.202109.01.2021

Kirjastokäynnit toteutetaan luokittain oppituntien aikana.
Seurakunnan järjestämä aamunavaus kerran kuukaudessa.
Lukuvuoden aikana yksi uintikerta (syksy tai kevät).

Merkittävät tapahtumat koulutyössä kevätlukukaudella.
Yhteiset
tilaisuudet,
retket,
leirikoulut,
teemapäivät/viikot,
opetussuunnitelman toteutus, kerhotyön jaksotus jne.

(koulun)

Tammikuu

Helmikuu

Maaliskuu

Huhtikuu

Toukokuu

Joululoma päättyy
su 9.1.2022.

112- teemapäivä

Teemapäivä

yökoulu 13.4.

Luokkaretki 1-6. lk

Ystävänpäivä

retkipäivä

Turku-päivä

Polkupyöräilypäivä

Uimahallimatka

Talviurheilupäivä

vappukemut

Teemapäivä

Retkipäivä

kevätkirkko
Ke 1.6. 8.30-12.30
To 2.6. 8.30-12.30
Pe 3.6. 8.30-12.30
La 4.6. 9-10

luontopolku

Talviloma 21.2.-25.2.

Pe
15.4.
pitkäperjantai
Ma
18.4.
2.
pääsiäispäivä

Päätöspäivä
4.6.2022 koululla

Muuta
Seurakunnan järjestämä aamunavaus kerran kuukaudessa.
Lukuvuoden aikana lähialueen maatilamatkailu/yritysvierailut mahdollisuuksien mukaan.

Koulun ulkopuolella annettavan opetuksen opetussuunnitelmalliset ja
sosiaaliset tavoitteet ja perusteet
Oppimisympäristöjen monipuolisella hyödyntämisellä tuetaan yksilön ja yhteisön kasvua, oppimista ja edistetään
vuorovaikutusta, osallistumista ja yhteisöllistä tiedon rakentamista. Toiminnassa pyritään löytämään aktiivisia väyliä
yhteistyöhön koulun ulkopuolisten yhteisöjen tai asiantuntijoiden kanssa.
Koulun ulkopuolella annettavalla opetuksella tuetaan oppilaiden laaja-alaisen osaamisen taitojen vahvistumista.
Opintokäynnit, retket, teemapäivät sekä yksittäiset oppitunnit koulun ulkopuolella avartavat oppilaiden
kokemusmaailmaa, luovat motivaatiota opiskeluun, kartuttavat tietoja ja taitoja sekä tuovat vaihtelua ja virkistystä
opintoihin. Samalla hankitaan elämyksiä ja opetellaan elämistä koulun ulkopuolella yhdessä toisten kanssa. Retkiä ja
tutustumiskäyntejä pyritään toteuttamaan resurssien ja mahdollisuuksien mukaan. Työpäivän jälkeen tapahtuviin
teatteri-, konsertti- tai opintokäynteihin voidaan siirtää koulun työaikaa. Oppitunteja voidaan siirtää pidettäväksi
lukujärjestyksestä poikkeavana ajankohtana retkien ja tapahtumien luonteen vuoksi.

Mikäli koronatilanne asettaa rajoituksia normaalille toiminnalle, ne huomioidaan.

Koulutyön yleinen järjestäminen
Koulussa on yhdysluokat 1-2, 3-4, 5-6. Tällä hetkellä (13.8.2021) oppilaita on 37.
Työaika
Syyslukukausi

Kevätlukukausi

Lukuvuoden työaika
alkaa
päättyy

Lomat ja vapaat
alkaa

päättyy

11.8.2021

22.12.2021

11.10.2021

17.10.2021

10.1.2022

04.06.2022

21.2.2021

27.2.2022

15.04.2022

18.04.2022

muut vapaat

26.5.2022
Kivimaan koulun päivärytmi:
1 oppitunti 8.30-9.15
2. oppitunti 9.30-10.15
3. oppitunti 10.30-11.15
ruokailu 11.15-11.45
4. oppitunti 11.45-12.30
5. oppitunti 12.45-13.30
6. oppitunti 13.45-14.30

Koulu- ja opettajatiedot
Kivimaan koulu

Koulutie 4 B, 23360 Kustavi
Rehtori /vararehtori
Kaisa Olari/ Katja Nummela
Opettaja ja luokka/opetusryhmä
1.
2.
3.
4.
5.

Katja Nummela 1-2 lk
Laura Perälä 3-4 lk
Vilko Help 5-6 lk
Marie ristola virkavapaalla, sijaisena Kati Rantanen
Kaisa Olari, englanti 1-6

Oppilasmäärät luokittain 13.8.2021
1.lk: 9 oppilasta
2.lk: 2 oppilasta
3.lk: 5 oppilasta
4.lk: 6 oppilasta
5.lk: 7 oppilasta
6.lk. 8 oppilasta
Kivimaan koulussa on 3 yleisopetuksen ryhmää.
Kivimaan koululla on virkarehtori, 3 luokanopettajaa, 1 laaja-alainen erityisopettaja
tuntikehys: yleisopetuksessa luokkatunnit 88. Osa-aikainen erityisopetus 18, yhteensä 106.

Oppilaiden valvonta koulussa
Lista välituntivalvonnoista on koulun ilmoitustaululla. Odotusoppilaat liittyvät maksutta koulupäivän päätyttyä
iltapäivätoimintaan.

Kerhotoiminta
Kivimaan koulussa järjestetään bändikerhoa.

Monialaiset oppimiskokonaisuudet
Lukuvuoden painopisteitä toteutetaan lukuvuoden aikana monialaisina oppimiskokemuksina. Laaja-alainen osaaminen
otetaan huomioon kaikkien oppiaineiden opetuksessa opetussuunnitelman mukaan.
Monialaiset oppimiskokonaisuudet edistävät laaja-alaisen osaamisen kehittymistä. Ne auttavat hahmottamaan, miten
eri oppiaineissa opiskeltavat asiat liittyvät toisiinsa ja ”oikeaan” elämään. Lisäksi ne lisäävät mahdollisuuksia
ymmärtää asioiden vuorovaikutussuhteita ja keskinäisiä yhteyksiä.
Koko lukuvuoden kestävän oppimiskokonaisuuden aihe on hyvinvointi, jossa tavoitteena on koronan myötä
ajankohtaiseksi tulleet fyysisen ja psyykkisen oppimisympäristön kehittäminen. Koronan myötä yhdessäolo on voinut
vähentyä ja yksinäisyys lisääntyä. Korona on vaikuttanut oppilaiden hyvinvointiin.
Opettajilla on yhdessä ohjausvastuu. Oppilaat saavat osallistua teemapäivien suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Oppilaiden kanssa mietitään, mistä heidän hyvinvointinsa muodostuu koulussa ja kotona. Sen myötä kehitetään
erilaisia teemoja hyvinvoinnin edistämiseen. Monialaiseen oppimiskokonaisuuteen sisältyvät oppiaineet kuten
äidinkieli, matematiikka, liikunta, kuvataide, ympäristöoppi ja musiikki. Keskeiset sisältöalueet ovat kaveri- ja
tunnetaidot, itsesäätely, arjen taidot, luonnon monimuotoisuus. Teemapäivät arvioidaan teemapäiväkohtaisella
itsearvioinnilla.

Valinnaiset aineet

Kivimaan koulussa tarjotaan valinnaisaine viidennelle ja kuudennelle luokalle (1vvt) oppilaslähtöisesti.
Tavoitteena on syventää ja oppia soveltamaan oppiaineen sisältöä.

Kodin ja koulun yhteistyö

Yhteistyö kodin ja koulun välillä on aktiivista ja jatkuvaa. Tärkeänä välineenä koulun ja kodin välisessä yhteistyössä on
Wilma - ohjelma. Kodin ja koulun välisen yhteistyön tavoitteena on avoin vuorovaikutus, varhaisen puuttumisen
periaate ja toimiva viestintä kotien ja koulun välillä.
Koko koulua koskevan tiedottamisen lisäksi opettajat lähettävät luokkakohtaisia tiedotteita. Luokka- ja
oppilaskohtainen tiedottaminen tapahtuu pääsääntöisesti Wilman kautta.
Lukuvuoden aikana pidetään ns. vanhempainvartteja, joissa myös oppilas on mukana.

Oppilashuolto

Koulukohtainen yhteisöllinen opiskeluhuoltotyöryhmä kokoontuu Kivimaan koululla vähintään kerran lukukaudessa.
moniammatillinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu tarvittaessa.

Kansainvälinen toiminta

Kansainvälisiä vierailijoita hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan.

Sidosryhmä yhteistyö (esim. seurakunta, seurat ja yhdistykset, yritykset,
muut oppilaitokset ja toimialat)
Yhteistyötä tehdään mahdollisuuksien mukaan seurakunnan, VPk:n, SPR:n,kirjaston, vapaa-aikatoimen, marttojen ym.
kanssa.

Toiminnan toteutuksen arviointi
Opetussuunnitelman toteutuminen

(tehdään

lukuvuoden

Arviointi rehtorin ja henkilökunnan kehityskeskusteluissa keväällä sekä kokouksissa.

Arvioinnin tueksi kerätään palautetta oppilailta kouluviihtyvyyskyselyllä sekä syksyisin että keväisin.

lopussa).

