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Peda.netin liitteissä on osassa liitteistä jo tehty valmiiksi uusi versio (jota ei ole vielä hyväksytty). Myös vanha versio on

edelleen nähtävissä. Taulukossa on näkyvillä muutosehdotus, jos kyseessä on vain pieni muutos (esim. yksittäinen

lause).
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Nykyinen teksti:

1.3. KiVa –koulu Kannonkosken koulussa

Kannonkosken koulussa on käytössä valtakunnallinen

kiusaamista ennaltaehkäisevä ja kiusaamistapauksiin

puuttuva toimintamalli KiVa –koulu. Koulussa

järjestetään vuosittain yhteisöllisyyttä lisääviä ja

kiusaamista ennaltaehkäiseviä tapahtumia. Mikäli

luokanopettajan/valvojan puuttuminen ei saa

kiusaamista päättymään, siirtyy tapauksen käsittely

rehtorille. KiVa –koulusta vastaavat yhdessä rehtori,

kasvatusohjaaja ja koulukuraattori.

Muutosehdotus:

Kannonkosken koulussa käytetään KiVa -koulu

menetelmää soveltaen yhteisöllisessä

oppilashuoltotyössä sekä lomakkeistossa.

Nykyinen teksti:

1.3.1. Kannonkosken koulun yhteiset pelisäännöt

Koulun aikuinen puuttuu tilanteeseen

·       Ensimmäisessä vaiheessa aikuinen ohjaa lapsia

selvittämään tilanteen ”keskenään”.

·       Tilanteen toistuessa puhutellaan kiusaaja.

·       Jos puhuttelun jälkeen uusia tilanteita ilmenee,

yhteydenotto kotiin ja jälki-istunto ja tilanteen

kirjaaminen ks. liite.

·       Mikäli tilanne ei korjaannu, kutsutaan koolle

oppilashuoltotyöryhmä sekä kiusaajan että

mahdollisen kiusatun huoltajat.

Rehtorilla on viime kädessä velvollisuus huolehtia

tiedottamisesta oppilaille ja muulle koulun

henkilökunnalle sekä vanhemmille.

Muutosehdotus: lisätään kasvatuskeskustelu.

suunnitelma oppilaiden

suojaamiseksi

väkivallalta,
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Jos puhuttelun jälkeen uusia tilanteita ilmenee,

seuraa siitä yhteydenotto kotiin,  kasvatuskeskustelu

tai jälki-istunto sekä tilanteen kirjaaminen

kiusaamistapaus-lomakkeelle.
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MUUTOSEHDOTUKSET PEDA.NETISSÄ

Opsiin on kirjattu muutosehdotuksia suoraan opetussuunnitelmaan. Kannonkosken koulun opetussuunnitelma on

osoitteessa

https://peda.net/kannonkoski/kannonkoskenkoulu/kannonkoski

Muutosehdotukset löytää sivuilta aina helpoiten seuraavalla tavalla

1) Avaa sivu, josta haluat etsiä muutosehdotuksen.

2) Paina CTRL+F ja kirjoita avautuvaan lokeroon “muutos”. Tällöin sivusto etsii sinulle kyseisen sanan.

luku 1 Paikallisen opetussuunnitelman merkitys ja laadinta

luku 1.1. OPSin perusteet ja paikallinen OPS

luku 1.2. Paikallisen OPSin laatimista ohjaavat periaatteet

luku 1.3. Paikallisen OPSin arviointi ja kehittäminen

luku 2 Perusopetus yleissivistyksen perustana

luku 2.1 Opetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet

luku 2.2. Perusopetuksen arvoperusta

luku 3.1 Perusopetuksen tehtävä

luku 3.3. Tavoitteena laaja-alainen osaaminen:  L4 (Monilukutaito), L5 (Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen), L6

(Työelämätaidot ja yrittäjyys) ja L7 (Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen)

luku 4.2. Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet

luku 4.4. Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet

luku 5.1. Yhteinen vastuu koulupäivästä

luku 5.2. Yhteistyö

luku 5.3. Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö

https://peda.net/kannonkoski/kannonkoskenkoulu/kannonkoski


luku 5.4. Opetuksen järjestämistapoja

luku 5.5 Perusopetuksen tavoitteita tukeva muu toiminta

luku 7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

luku 7.1.1 Ohjaus tuen aikana

luku 7.1.2 Kodin ja koulun yhteistyö tuen aikana

luku 8.3 Yksilökohtainen oppilashuolto

luku 8.4 Oppilashuoltosuunnitelmat

luku 13.1 Siirtymä esiopetuksesta perusopetukseen sekä vuosiluokkien 1-2 tehtävä

13.2. Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 1-2, L5 (Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen), L6 (Työelämätaidot ja

yrittäjyys) lisäysehdotus

13.4.1 Äidinkieli ja kirjallisuus (vl 1-2) (Äidinkielen sisältöihin päivitetty tieto- ja viestintäteknologian osuudet),

peda.netissä sekä vanha että uusi versio, kunnes uusi on hyväksytty.

14.1 Vuosiluokkien 2 ja 3 välinen siirtymävaihe ja vuosiluokkien 3-6 tehtävä

14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6, L5 (Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen), L6 (Työelämätaidot ja

yrittäjyys) lisäysehdotus

14.4.1 Äidinkieli ja kirjallisuus (vl 3-6) (Äidinkielen sisältöihin päivitetty tieto- ja viestintäteknologian osuudet),

peda.netissä sekä vanha että uusi versio, kunnes uusi on hyväksytty.

15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9, L5 (Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen), L6 (Työelämätaidot ja

yrittäjyys) lisäysehdotus

15.4.1 Äidinkieli ja kirjallisuus (vl 7-9) (Äidinkielen sisältöihin päivitetty tieto- ja viestintäteknologian osuudet),

peda.netissä sekä vanha että uusi versio, kunnes uusi on hyväksytty.

Muita huomioitavia

luku 12.1 Valinnaisen käsityön alle lisätty kuvaus valinnaisaineesta Turhuuksien tuunaus.

luku 13.4.9 lisätty osuus Kuvataide Kannonkoskella

14.4.13 Liikunnan tavoitteet ja oppisisällöt on vuosiluokkaistettu (aiemmin oli vuosiluokat 3-4 ja 5-6 yhdessä, nyt

jokainen vuosiluokka on erikseen).

15.4.14 Musiikki. Siirretty päättöarvioinnin kuvaus 7. luokalta 8. luokalle

15.4.19 Oppilaanohjaus, alaotsikko “Ohjaus, eriyttäminen ja tuki oppilaanohjauksessa vuosiluokilla 7-9” sekä sitä

seuraava teksti muutettu OPH:n muutosmääräyksen mukaiseksi. Lisäksi Oppilaanohjaus Kannonkoskella uusittu

samasta syystä.

Luvun 15.4 loppuun lisätty pdf-tiedostona ja Word-tiedostona päättöarvioinnin kriteerit, jotka tulevat sellaisenaan

voimaan 1.8.2021.



Muutettu pdf:ksi useiden oppiaineiden docs-tiedostot (mm. kotitalous, käsityö, äidinkieli, opo, kuvataide)

HUOM! Seuraava muutos näkyy vain ylläpitäjille, sillä valtakunnalliset OPS-ohjeistukset ovat näkyvissä vain

luonnoksina.

luku 1.4 Muutettu luvun 1.4 valtakunnallinen OPS määräyksen mukaiseksi tekstillä:

Opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa opetuksen järjestämiseen liittyvät ratkaisut:

• oppilaanohjauksen ohjaussuunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet,

toimintatavat, työn ja vastuunjako sekä työskentely monialaisissa verkostoissa, kodin ja koulun yhteistyö

ohjauksessa, tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus, jatko-ohjaus perusopetuksen jälkeisiin opintoihin,

työelämäyhteistyö sekä työelämään tutustumisen järjestelyt.


