Rehtorin palsta
Hyvät oppilaat, vanhemmat, koulun muu henkilökunta ja opettajat.
Koulutyö on kesän jälkeen päässyt hyvään vauhtiin. Kulunut kesä on ollut melko kolea ja
sateinen. Sää on jatkunut samankaltaisena vielä alkusyksynkin, vain muutama aurinkoinen
päivä on mahtunut joukkoon. Positiivista kuitenkin on, että oppilaat ovat viihtyneet ja jaksaneet istua tunneilla huomattavasti paremmin kuin useana edellisenä syksynä, jolloin kesän parhaat helteet ovat ajoittuneet elo- ja syyskuulle. Viime vuosina onkin ollut perustellusti keskustelua lukuvuoden koulutyön aloituksen siirtämisestä syyskuun alkuun juuri
lämpöisten ja poutaisten syksyjen vuoksi. Tosiasia on, että hellepäivinä luokassa on usein
kuuma, jolloin oppiminenkaan ei ole kovin tehokasta.
Yksittäisen oppilaan tulevaisuus rakentuu vahvasti sen varaan, minkälaiset perustiedot ja
-taidot kykenemme hänelle koulussa antamaan. Nyky-yhteiskunnassa vaaditaan teoriatietojen lisäksi hyviä sosiaalisia taitoja ja opittujen asioiden soveltamiskykyä. Tietotekniikan ja
kielien osaaminen on myös noussut keskeiseen asemaan. Opetushenkilökunnan työ on
tämän yhteiskunnallisen kehityksen myötä tullut yhä haasteellisemmaksi ja vaativammaksi. Opetushenkilökunnalta vaaditaan jatkuvaa kouluttautumista, jotta selviytyminen työn
asettamista haasteista on mahdollista. Hyvä asia on, että opetusministeriön rahoittaman
Osaava -hankkeen kautta koulumme henkilökunnalle pystytään tarjoamaan tällä hetkellä
kattavasti alueellista koulutusta.
Meidän koulumme suuri vahvuus on sen pienuudessa. Jokainen oppilas tulee koulussamme huomioiduksi yksilönä. Kaikki tuntevat toinen toisensa, mikä jo sinällään kasvattaa
yhteisöllisyyden tunnetta. Avustajan antama tuki on koettu koulullamme erittäin tärkeäksi
oppilaan tukikeinoksi. Saimme koulun aloituspäivänä joukkojemme vahvistukseksi myös
uuden resurssiopettajan Saija Heiniluoman. Karvian Kirkonkylän koulussa on mahdollisuus
kasvaa ja oppia asioita yksilönä ja yksilöllisesti. Oppilaat, opettajat, koulun muu henkilökunta ja vanhemmat olemme kaikki yhdessä omalta osaltamme rakentamassa kouluamme
yhä paremmaksi paikaksi käydä koulua ja oppia uusia asioita. Yhteistyön tuloksena koulussamme vallitsee hyvä yhteishenki ja reilu yrittämisen meininki.

Toivotan hyvää lukuvuotta kaikille
Arimo Koivisto
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Rehtori Arimo Koivisto
Opettajainhuone
Koulutoimenjohtaja Hanna Vainionpää
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Terveydenhoitaja Minna Käkelä
Koulukuraattori Kati Hietikko
Talonmies Jukka Penttilä
Keittiö Sirkka-Liisa Hiitti, Sanna Kannisto

040-1435151
040-1203914
044-7727520
040-1203909
044-5773812, 5773812
044-5772747
044-7727522
040-1203921

Opettajat sähköposti: etunimi.sukunimi@karvia.fi
Heiniluoma Saija
Kivistö Marja-Liisa
Kivistö Seppo
Korpi Jaana
Kujanpää Maiju
Lamberg Katri
Luoma Antti
Majanen Mika
Mastomäki Leena
Mäki Vuokko
Sairanen Seija
Yli-Peltola Aino

resurssiopettaja
luokanopettaja 1. lk, LT 5.-6 lk., UE 3-4. lk, KUv 3.-6. lk
teknisen työn opettaja 6. lk
esikoulunopettaja
luokanopettaja 2. lk, MU 3.- 4. lk, LQ 6. lk, FY 6. lk, MU 5. ja 6. lk,
luokanopettaja 3. - 4. lk, ERO Kirkonkylä ja Sarvela
luokanopettaja 5. - 6. lk, LIP 3.-4. lk
tekninen työ 3.- 4. lk ja 5. lk
englannin opettaja 3.-6. lk
erityisluokanopettaja pienryhmä1. - 6. lk, UE 5.-6 lk, TT 5. lk
tekstiilityö 3.- 6. lk
erityisopettaja

Muu henkilökunta
Puisto Heidi, koulunkäyntiavustaja
Talvi Eveliina, koulunkäyntiavustaja
Saarivirta Pirjo, koulunkäyntiavustaja
Ojaniemi Tuulikki, harjoittelija
Penttilä Jukka, talonmies
Sarpavirta Ulla, siivooja
Hiitti Liisa, keittäjä
Kannisto Sanna, keittiöapulainen
Lintoja Terhi, harjoittelija

Koulun toiminta-ajatus, toiminta-ajatuksesta johdetut tavoitteet
ja 2012 - 2013 painopistealueeet
Koulun toiminta-ajatus:
Kirkonkylän koulussa pyritään vahvistamaan vastuukasvatuksen avulla oppilaiden itsetuntoa, niin että oppilas oppii arvostamaan omaa toimintaansa, ja sitä
kautta hän osaa arvostaa myös muita ihmisiä ja luontoa.
Toiminta-ajatuksesta johdetut tavoitteet:
- hyvä perusopetus: keskeiset tiedot ja taidot
- luonteva ja kohtelias käytös; joustava vuorovaikutus
- kansainvälisyysharrastuksen lisääminen
- oppilaiden liikuntaharrastuksen tukeminen
- oma-aloitteisuuden ja itsenäisyyden vahvistaminen
- annetaan mahdollisuus oppilaan oman tahdon mukaan valita joko liikunta, kuvataide tai musiikki taito- ja taideaineeksi
Lukuvuoden painopistealueet:
a) Osallistuva kansalaisuus ja yritteliäisyys
b) Turvallisuus ja liikenne

Työaika
Oppitunnit, välitunnit, ruokailu

1.
2.
3.
4.
5.
6.

aamunavaus
tunti
tunti
Ruokailu
tunti
tunti
tunti
tunti

08.55 - 09.00
09.00 - 9.45
10.00 - 10.45
10.45 - 11.00
11.15 - 12.00
12.15 - 13.00
13.15 - 14.00
14.15 - 15.00

Lukuvuoden jaksotus
Koulun aloituspäivä
Syysloma
Joululoma
Talviloma
Pääsiäisloma
Koulu päätöspäivä

13.08.2012
22.10.2012 - 27.10.2012
23.12.2012 - 06.01.2013
18.02.2013 - 23.02.2013
29.03.2013 - 01.04.2013
01.06.2013

Arviointi
Oppilasarviointi:
Syyslukukaudella ja kevätlukukaudella oppilas suorittaa itsearvioinnin. Järjestetään arviointikeskustelut, joissa on oppilaan ja opettajan lisäksi läsnä huoltaja/huoltajat. Arviointikeskustelussa hyödynnetään oppilaan tekemää itsearviointia. Todistukset annetaan lukukausien päätyttyä. Luokilla 1 - 4 on käytössä sanallinen arviointi, luokilla 5 - 6 käytetään
numeroarviointia. Oppilaiden edistymistä seurataan testein ja kokein. Osallistutaan valtakunnallisiin kokeisiin.
Koulun oman toiminnan arviointi:
Koulun oman toiminnan arviointia suoritetaan kunnan koulujen yhteisen laadunarviointiprojektin osana. Laatutyön kehittämiskohteet ovat lukuvuonna 2012 - 2013 erityisopetus, TVT
ja laadun arvioinnin arviointi. Koulu suorittaa oman toimintansa arviointia osallistumalla
valtakunnallisiin kokeisiin ja kyselyihin sekä järjestämällä omia arviointejaan. Koulun oman
toiminnan arviointia kehitetään kuluvan lukuvuoden aikana edelleen.

Tuntikehyksen käytön painopistealueet
Opetus tapahtuu yleensä perusopetusryhmissä. Jakotunteja käytetään matematiikan, äidinkielen, englannin, tekstiilityö ja teknisen työn opetuksessa. Yhdysluokkaan 5 - 6 on
kohdennettu resurssiopettajan 24 vkt työpanos lukuvuoden alusta maaliskuun loppuun
saakka opetushallituksen myöntämän määrärahan puitteissa.

Oppilashuolto
Oppilashuoltoryhmän perustehtävä on pohtia keinoja yksittäisen oppilaan auttamiseksi
erilaisissa ongelmatilanteissa. Oppilashuoltoryhmään kuuluu rehtori, kuraattori, erityisopettaja sekä kouluterveydenhoitaja ja tarpeen mukaan muita opettajia. Lisäksi voidaan kutsua
mukaan sosiaalitoimen edustaja tai muu asiantuntija. Oppilashuoltoryhmän kokoukseen
voidaan kutsua myös oppilas huoltajineen.
Jos opettajalla herää huoli oppilaasta, hän keskustelee asiasta oppilaan ja tarvittaessa
luokanopettajan sekä oppilaan vanhempien kanssa. Jos edelleen näyttä siltä, että asia ei
ratkea näillä keskusteluilla, niin luokanopettaja ilmoittaa kotiin, että kyseisen oppilaan asiaa käsitellään oppilashuoltoryhmässä. Tämän jälkeen oppilashuoltoryhmä ottaa asian
käsittelyyn seuraavassa kokouksessaan ja päättää tarpeellisista jatkotoimenpiteistä. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu pääsääntöisesti kahden viikon välein ja tarvittaessa muulloinkin
tarpeen mukaan.
Kouluterveydenhoitaja Minna Käkelä on tavattavissa koululla joka kuukauden ensimmäinen tiistai, ja on tavoitettavissa muulloin puhelimella. Ensimmäisen ja viidennen luokan

oppilaille järjestetään lääkärintarkastus. Ensimmäisen luokan terveystarkastukseen kutsutaan myös lapsen huoltaja. Viidesluokkalaisten terveystarkastuksessa huoltajan toivotaan
olevan läsnä.
Hammashoitola kutsuu oppilaita hammastarkastukseen määräajoin. Hammashoitaja käy
pitämässä koululla oppilaille valistustunnit.
Uusi oppilashuoltoa koskeva lainsäädäntö on tullut kokonaisuudessaan voimaan vuoden
2011 alusta ja osin jo vuoden 2010 aikana. Uusi opetussuunnitelma oppilashuollon osalta
on kunnassamme valmistunut 01.08.2011. Syyslukukauden 2012 alussa otetaan käyttöön
kunnan koulutoimen uusi oppilashuollon käsikirja. Keskeisinä uusina asioina on varhainen
puuttuminen, tuen kolmiportaisuus, asioiden tarkka kirjaaminen ja joustavat opetusjärjestelyt.

Koulukuljetukset
Kunnan järjestämään koulukuljetukseen ovat oikeutettuja ne oppilaat, joiden koulumatka
on yli 5 km. Maksuton koulumatka annetaan myös 1. - 2. -luokan oppilaille, joiden koulumatka on yli 3 km. Maksuton koulukuljetus voidaan myöntää oppilaalle, jonka terveydentila
on sellainen, että koulumatka muodostuu hänelle liian rasittavaksi tai vaativaksi. Kuljetuksessa olevan tulee ilmoittaa koulutaksin kuljettajalle, mikäli hän tulee kouluun tai lähtee
koulusta muulla tapaa kuin koulutaksilla.

Erityisopetus, tukiopetus, läksyparkki
Erityisopettaja toimii tunneilla samanaikaisopettajana, testaa oppilaiden taitoja ja antaa
tarvittaessa klinikkamuotoista opetusta. Koulunkäyntiavustajat/kouluavustajat ovat apuna
tunneilla joko henkilökohtaisina avustajina tai luokka-avustajina. Avustajien antama tuki on
koettu erittäin tärkeäksi.
Tukiopetus on tarkoitettu tilapäisesti opiskelussa jälkeen jääneen oppilaan auttamiseksi,
esim. pitkän poissaolon jälkeen tai jostakin muusta syystä. Tukiopetusta annetaan tarpeen
mukaan ja siitä sovitaan aina erikseen vanhemman, oppilaan ja opettajan kesken.
Läksyjen teon tukitoimi oppilaille koulullamme on läksyparkki. Läksyparkkiin voi aina jäädä
omasta halustaan, jos oppilas tarvitsee tukea läksyjen teossa. Myös opettaja voi ohjata
oppilaan läksyparkkiin. Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä opettajaan, mikäli haluavat oppilaan käyvän läksyparkissa. Läksyparkin pitäjinä toimivat Heidi Puisto ja Saija Heiniluoma.

Pienryhmä
Pienryhmässä oppilas opiskelee oman opetussuunnitelman mukaisesti samoja aineita kuin
yleisopetuksessa olevat oppilaat. Pienryhmässä on opettajan lisäksi yleensä koulunkäyntiavustaja. Yleisopetuksen oppilas voi olla pienryhmässä ns. tukijaksolla

Kodin ja koulun yhteistyön järjestäminen
Pidetään luokkien yhteinen vanhempainilta syyskuussa. Luokanvalvojat järjestävät arviointikeskustelut oppilaiden ja vanhempien kanssa lukukausittain. Lukuvuositiedote lähetetään
alkusyksystä koteihin. Tiedotetaan koulun kotisivujen kautta koululla järjestettävistä tapahtumista. Ollaan yhteydessä kotien kanssa puhelimitse, sähköpostilla, reissuvihkojen välityksellä, henkilökohtaisten keskustelujen muodossa ja kevätlukukaudella otetaan WILMA
käyttöön. Tehdään kiinteää yhteistyötä vanhempainyhdistyksen kanssa. Pidetään koulun
joulu- ja kevätjuhla, joihin kutsutaan vanhemmat mukaan.

Poissaolot
Mikäli oppilas on poissa koulusta sairauden vuoksi, on siitä ilmoitettava välittömästi luokanopettajalle. Sellaiseen poissaoloon, joka on etukäteen tiedossa, voi luokanopettaja
myöntää luvan kolmen päivän ajaksi. Kolmea päivää pidemmät poissaolot myöntää rehtori
huoltajan kirjallisen anomuksen pohjalta.

Liikuntatunnit
Liikuntatunneilla tulee olla asianmukaiset varusteet: Verryttelyhousut , Tpaita/verryttelytakki, lenkkikengät ja pieni pyyhe. Sisällä käytetään jalassa sisäpelikenkiä ja
suunnistuksessa saappaita.

Kouluruokailu
Hyvät ruokailutavat ja erilaisiin ruokiin tutustuminen kuuluvat kouluruokailun keskeisiin asioihin. Ruokailu tapahtuu luokissa. Koululla on mahdollisuus ostaa välipalaa pitkinä koulupäivinä. Jos oppilas tarvitsee erityisruokavaliota, pitää luokanopettajalle toimittaa terveydenhoitajan- tai lääkärintodistus, opettaja toimittaa tiedon edelleen keittiölle.

Valinnaisuus
Luokilla 3. - 6. oppilas saa valita yhden tunnin joko kuvataidetta, liikuntaa tai käsityötä. Tänä vuonna muodostuivat ryhmät valinnaiseen liikuntaan ja kuvaamataitoon.

KiVa -koulu (KiVa = kiusaamisen vastainen)
Koulullamme Pidetään Kivakoulu mallin mukaisia oppitunteja ja toimitaan KIVA-koulun
toimintamallin mukaan. Koulun KiVA -ryhmän tehtävänä on mahdollisten kiusaamistapausten selvittely. Kiusaamiseen puututaan aina välittömästi sen ilmettyä, eikä sitä hyväksytä
missään muodossa. Koululle laaditaan lukuvuoden aikana oma toimintasuunnitelma koulun Kiva-projektia varten. Esikoulussa on toteutettu Kiva-mallin rinnalla Lions Quest toimintamallia.

Iltapäivätoiminta
0 - 2 luokkalaisten vanhemmilla on mahdollisuus anoa lapselle mahdollisuutta päästä mukaan aamu- ja iltapäivätoimintaan. Aamupäivätoimintaa järjestetään ryhmis Peukaloises-

sa ja iltapäivätoimintaa esikoulun tiloissa. Toiminnasta huolehtivat Pirjo Saarivirta, Eveliina
Talvi ja Tuulikki Ojaniemi. Iltapäivätoimintaa järjestetään klo 13.00 - 16.30. Yhdyshenkilönä ja iltapäivätoiminnasta vastaavana henkilönä toimii päivähoidonohjaaja Arja Ruinu.

Stipendit
Koulussamme jaetaan stipendit lukuvuoden päättyessä joka luokalla oppilaalle ”joka on
osoittanut ystävällisyyttä ja avuliaisuutta toisia kohtaan sekä on ollut ahkera ja menestynyt
kouluopinnoissa”. Lisäksi kuudennen luokan opinnoissaan parhaiten menestynyt oppilas
saa stipendin. Stipendit jaetaan opettajakunnan päätöksellä. Tyttö ja poika kuudennelta
luokalta saavat hymypatsaan, hymypatsaan saajat valitaan kaikkien koulun oppilaiden äänestyksen tuloksena.

Lukuvuoden aikana järjestettävät kerhot
Rahaa on varattu kerhojen pitämiseen koulun omien kerhorahojen lisäksi myös kerhoprojektista.
- elokuvakerho, Jukka Lahti-Nuuttila
- isompien liikuntakerho, Antti Luoma
- toimintakerho, Katri Lamberg
- pienempien liikuntakerho, Maiju Kujanpää
- loikkimalla liikkujaksi, Heidi Puisto

Luokat, luokkien oppilasmäärät ja luokanopettajat
Yhdistettyjä luokkia ovat luokat 3. - 4. ja 5. - 6.
LUOKKA
POIKIA
TYTTÖJÄ
Esikoulu
4
12
1.
3
5
2.
4
10 (1)
3.
4
3
4.
6
4
5.
8 (1)
8 (1)
6.
8 (1)
4
YHTEENSÄ
36
47
( ) = pienryhmässä

YHTEENSÄ
16
8
14
7
10
14
11
83

Lukuvuoden 2012 - 2013 tapahtumia
Syyslukukausi:
-

seurakunnan aamunavaukset kuukausittain perjantaisin

-

23.08. Stephen Evansin konsertti Karviatalolla

-

04.09. koulukuvaus

-

06.09. esikoulun vanhempainilta

-

08.09. koulujen väliset YU-kisat

OPETTAJA
Korpi Jaana
Marja-Liisa Kivistö
Maiju Kujanpää
Katri Lamberg
Katri Lamberg
Antti Luoma
Antti Luoma

-

10. - 14.09. liikenneviikko ja liikennetaitorata

-

12.09. Kirkonkylän koulun vanhempainilta

-

13. - 14.09. nälkäpäiväkeräys

-

28.09. sadonkorjuujuhla koulupäivän aikana

-

xx.xx. esikoulun olympialaiset, 6. lk toimitsijoina

-

xx.xx. Unicef kävely, haastetaan muut koulut

-

xx.xx. syysmaraton

-

viikko 46 ja 47 uimahallissa käynnit 2 kpl, 4.-6.lk ja 1. - 3.lk

-

ke 28.11. adventtimyyjäiset

-

19.12. joulujuhla

Kevätlukukausi:
-

seurakunnan aamunavaukset

-

koulun hiihtopäivä

-

uimahallissa käynti

-

pääsiäismyyjäiset

-

mahdolliset yökoulut

-

veteraanipäivä

-

talviliikuntapäivä

-

perinteinen pukupäivä

-

Yläkoulun tukioppilaat koululla

-

kevätretket

-

kouluun tutustumispäivä

-

koululaisjumalanpalvelus

-

lukuvuoden päätösjuhla

