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YLÄKOULU; MIKÄ PYSYY SAMAN, MIKÄ MUUTTUU?

• Koko perusopetus 1-9 luokka ovat samaa perusopetusta. Tuttuja asioita:

- Oppiaineita, joista uutena terveystieto, kotitalous ja oppilaanohjaus 

sekä alakoulussa ollut ympäristöoppi jakaantuu nyt erikseen jokaisen 

oppiaineen osalta: biologia ja maantieto, kemia ja fysiikka 

- Oppimisen tuki: yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

- Oppilashuolto: kouluterveys ja muut oppilashuollon palvelut

• 7. luokalla ei ole valinnaisaineita, vain alakoulusta valittu jatkuva A2-kieli 

-> kevätlukukaudella tehdään valinnat 8. luokan valinnaisaineisiin



PERUSOPETUSLAKI 35 §: OPPILAAN VELVOLLISUUDET

• Oppilaan tulee osallistua tässä laissa säädettyyn opetukseen johon 

hänet on otettu, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti 

myönnetty vapautusta.

• Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja 

käyttäydyttävä asiallisesti. Oppilaan on käyttäydyttävä muita 

kiusaamatta ja syrjimättä sekä toimittava siten, ettei hän 

vaaranna muiden oppilaiden, kouluyhteisön tai 

opiskeluympäristön turvallisuutta tai terveyttä. 

• Oppilaan velvollisuudesta korvata aiheuttamansa vahinko säädetään 

vahingonkorvauslaissa. Vahingoista tulee ilmoittaa oppilaan huoltajalle tai 

tämän muulle lailliselle edustajalle.



OPPILAAN POISSAOLOT

• Huoltajan tulee selvittää oppilaan poissaolot mahdollisimman pian

• Jos poissaoloja kertyy ja niiden taustalla on huolta, ole yhteydessä 

luokanvalvojaan, laaja-alaiseen erityisopettajaan, rehtoriin, oppilashuollon 

henkilöstöön

• Etukäteen tiedossa oleva poissaolo tulee anoa: 

Wilman lomakkeella 1-5 päivää luokanvalvoja ja 

yli 5 päivää rehtorit

• Toivottavasti omia poissaoloja tulee maltillisesti 

• Poissaolojen seuraaminen ja yhteydenotot koululta 



JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1) Koulussa ja koulumatkalla noudatan hyviä käytöstapoja. Käytökseni on asiallista, 
vastuullista ja ystävällistä. Käyttäydyn asiallisesti ja laillisesti myös sosiaalisessa 
mediassa.

2) Oppitunneille saavun ajoissa tarvittavat opiskeluvälineet mukana ja läksyt 
tehtyinä. Ruokailuun menen omalla vuorollani. Ruokalassa käyttäydyn hyvien 
tapojen mukaisesti.

3) Oppitunneilla annan työrauhan kaikille osapuolille. En tuo syötävää tai juomia 
oppitunneille ilman opettajan lupaa. Juhlatilaisuuksissa käyttäydyn niiden 
edellyttämällä tavalla.

4) Pukeudun tilanteen mukaisesti ja aina asiallisesti. Oppitunneilla en pidä 
ulkovaatteita päällä. Ne jätän kouluun tultaessa oman vuosiluokkani naulakkoon 
tai lukolliseen kaappiin. En käytä kännykkää enkä kuuntele musiikkia kuulokkeilla 
opetustilanteessa, ellei se liity opetustilanteeseen.



JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

5) Oppikirjoista ja kaikesta muusta koulun omaisuudesta huolehdin hyvin. 
Olen velvollinen korvaamaan aiheuttamani vahingon.

6) Kouluyhteisön jokaisella jäsenellä, myös minulla, on vastuu 
turvallisuudesta, siisteydestä ja viihtyisyydestä koulussa. En kiusaa enkä 
hyväksy kiusaamista.

7) Kulkuvälineet jätän niille varatuille alueille.

8) Tupakkatuotteita tai päihteitä en tuo koulun alueelle enkä esiinny niiden 
vaikutuksen alaisena.

9) Koulupäivän vietän koulun alueella.

10) En ole poissa koulusta ilman pätevää syytä. Huoltajani ilmoittavat syyn 
poissaolooni luokanopettajalle/ luokanvalvojalle. Luvat viittä päivää 
pidempiin poissaoloihin myöntää rehtori.



EPÄASIALLISEEN TOIMINTAAN PUUTTUMINEN

• Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä 

enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään.

• Tavallinen koulupäivässä tapahtuva ohjaava keskustelu

• Kasvatuskeskustelu

• Jälki-istunto

• Ensisijainen toiminta-ajatuksemme on, että vastuu ja vapaus kulkevat 

käsikädessä. Tähän haluamme ohjata oppilaitamme. 



OPPIMINEN JA HYVINVOINTI

• Yllä olevat asiat ovat painopisteitämme. 

Erityisesti lukemiseen yritetään innostaa ja kannustaa. Toivomme 
teidät kotijoukot tähän mukaan

• Koulussa pyritään ryhmäyttämisellä yms. 

toimilla edistämään ryhmähengen 

syntymistä, ettei kukaan jäisi yksin jne.

• Perusasiat uni, ravinto ja liikunta 

sekä kaverit ja ruutuaika -> ensisijaisesti

kodin vastuulla

• Hyvinvoinnin vuosikellon tunnit 



ARKEAMME



NYK:IN TOIMINTAKULTTUURI 

Toimintakulttuurimme 

kivijalat:

 Oppimisympäristöt

 Yhteisopettajuus

 TVT- taidot osana 

oppimista

Vapaus ja vastuu 

kulkevat 

käsikädessä!



OPPIMINEN EI OLE PAIKKAAN JA AIKAAN SIDOTTU



TVT ELI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIA OSANA OPPIMISTA



LUOKKAKOHTAINEN OSUUS

Linkki kouluterveydenhuollon videoon

https://hameenlinnankaupunki.kuvat.fi/kuvat/Jakokansio/Jaettavat%20videot/Vanhempaenillan%20tervehdys/?i=

YGmz2DTHb3SMBrj7NPe8WwZvcE4As5xy

Oppilashuollon henkilöt

Kuraattori Jenni Ojanperä

Psykologi Pihla Kiviranta

Terveydenhoitaja, rekrytointiprosessi kesken

https://hameenlinnankaupunki.kuvat.fi/kuvat/Jakokansio/Jaettavat%20videot/Vanhempaenillan%20tervehdys/?i=YGmz2DTHb3SMBrj7NPe8WwZvcE4As5xy


LUOKKAKOHTAINEN OSUUS


