410 Perusopetus
Toiminnan kuvaus
Arvomme ohjaavat toimintaamme ja näkyvät arjen teoissa ja tavoitteissa. Toiminnassa
keskeistä on kasvun ja hyvinvoinnin tukeminen. Kiinnitetään huomiota ryhmäytymiseen,
työrauhaan, työskentely- ja vuorovaikutustaitoihin. Positiivisen pedagogiikan myötä
vahvistetaan oppilaiden tunnetaitoja ja hyväksyvää ilmapiiriä. Tiimityöskentelyä
vahvistetaan sekä henkilökunnan että oppilaiden keskuudessa.
Opetus- ja kasvatustyötä tehdään yhteistyössä oppilaiden, vanhempien, henkilökunnan ja
ulkopuolisten sidosryhmien kanssa. Oppilaita rohkaistaan osallistumaan koulujen
toimintakulttuurin kehittämiseen ja vastuunottoon mm. kummioppilastoiminnan,
tukioppilastoiminnan ja oppilaskuntien kautta. Yhteistyötä tehdään huoltajien kanssa mm.
Wilma-viestien, vanhempainiltojen ja mahdollisen vanhempainyhdistyksen kautta. Koulussa
toimii monialainen oppilashuollon tiimi, jonka tehtävänä on edistää oppilaiden hyvinvointia ja
terveyttä. Koulut ovat mukana KiVa-kouluohjelmassa, jonka ohjeiden mukaisesti ehkäistään
kiusaamista. Koulut tekevät tiivistä yhteistyötä mm. seurakuntien, nuoriso- ja
kulttuuritoimen, urheiluseurojen sekä paikkakunnan yritysten kanssa.
Vastuuhenkilö
Matti Lohen ja Kerkonjoen rehtorit
Tehtävä
Koulun tehtävä on oppilaiden oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin tukeminen yhteistyössä
kotien kanssa. Perusopetus tarjoaa oppilaille mahdollisuuden osaamisen monipuoliseen
kehittämiseen. Se rakentaa oppilaiden myönteistä identiteettiä ihmisinä, oppijoina ja
yhteisön jäseninä. Sen yhteiskunnallisena tehtävänä on edistää tasa-arvoa,
yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta.
Sitovia tavoitteita
1. Henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen
Toteutetaan kuukausittain hyvinvointiin liittyvä laadullinen kysely. Seurataan tuloksia
ja pohditaan niiden pohjalta yhdessä henkilöstön kanssa toimenpiteitä hyvinvoinnin
edistämiseksi. Tehdään näkyväksi myös jokaisen omaa vastuuta hyvinvoinnin
edistämisessä.
2. Tiimimallin kehittäminen
Vahvistetaan aikuisten muodostamien tiimien avointa vuoropuhelua kaikkien
osallisuutta vahvistavan toimintakulttuurin edistämiseksi. Luodaan vahva ja
yhtenäinen johtotiimi, joka käy avointa vuoropuhelua koulun toimintakulttuurin ja
arjen johtamisesta. Kehitetään käytänteitä johtotiimin ja tiimien väliseen
yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen.
3. Positiivisen pedagogiikan mukaisen toimintakulttuurin edistäminen.
Kannustamme ja annamme positiivista palautetta pienistäkin asioista päivittäin.
Etsimme ja huomaamme vahvuuksia.
Autamme oppilasta huomaamaan ja sanoittamaan hyvää itsessä ja toisissa.

Keskeiset riskit kyseisten tavoitteiden toteutumiselle

Kaikki perusopetuksen tavoitteet ovat laadullisia. Laadullisten tavoitteiden saavuttamiseksi
on tärkeää ylläpitää arjen vuoropuhelua ja keskustelua, rakentaa yhdessä pieniä tavoitteita,
nähdä ja sanoittaa edistystä arjen toiminnassa. Jaettu johtaminen on keskiössä
vuoropuhelun ylläpitämisessä. Riski on se, että emme muista pysähtyä tavoitteiden äärelle
säännöllisesti ja keskustella niistä emmekä sitten sitoudu niihin.
Tunnusluvut ja mittarit
Perusopetus TP 2019

TP2020

TA 2021

TA2022

Opetustunnit

23989

24848

23981

€/opetustunti

112

103

146

Oppilaita
€/oppilas

307
8731

289
8879

264
13332

Mittarit:
Hyvinvointikyselyn tulokset, oppilaspoissaolojen seuranta, henkilöstön poissaolojen
seuranta, Kiva- ja työrauhakyselyt

