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Aika Tiistai 24.11.2020 klo 17.00 –

Paikka Laakavuoren ala-aste, luokka 5A, Jänkäpolku 1, 00970 Helsinki
tai sähköisesti teams-linkillä

Läsnä Taina Sivonen puheenjohtaja poissa
Veera Koivujuuri
Karina Moslova varapuheenjohtaja
Jani Hyvönen
Milla Koskinen poissa
Miia Ropponen opettajajäsen
Bettina Valta henkilökunnanjäsen
Maksim Jämsä oppilasedustaja
Matvei Chatylovitch oppilasedustaja
Miia Koivula esittelijä ja sihteeri

Asiat
1. Kokouksen avaus

varapuheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.06

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi (kutsu lähetetty sähköpostitse
13.11.2020 esityslista liitteenä ja oppilasedustajille wilma-viestillä 16.11.2020) ja
päätösvaltaiseksi (läsnä 5/7 johtokunnan jäsentä, 2/2 oppilasjäsentä ja esittelijä/sih-
teeri).

3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Miia Ropponen ja Bettina Valta.

5. Laakavuoren ala-asteen OPETUSSUUNNITELMAN LUKU 6
6.2 Arvioinnin yleiset periaatteet
Oppilas asettaa yhdessä huoltajan kanssa henkilökohtaiset tavoitteet oppimisen ja
työskentelyn edistymiselle. Oppilas arvioi omia henkilökohtaisia tavoitteitaan ennen
oppimiskeskustelua. Syyslukukauden aikana pidetään vanhempainillat. Opettaja pi-
tää huolta siitä, että oppilas ja oppilaan huoltajat saavat riittävästi tietoa oppilaan
edistymisestä.

6.5 Käyttäytymisen arviointi
Laakavuoren ala-asteella tavoitteena on, että oppilas noudattaa koulun sääntöjä,
käyttäytyy huomaavaisesti ja kohteliaasti sekä ylläpitää työrauhaa. Käyttäytymisen
arviointi on jatkuvaa, ja oppilaalle annetaan siitä tarvittaessa yksilöllistä ohjaavaa
palautetta. Ohjaavaa palautetta voi antaa kuka tahansa koulun henkilökunnasta.
Käyttäytymisen arvosana määräytyy sen mukaan, kuinka hyvin oppilas on saavutta-
nut seuraavat tavoitteet:
Oppilas
- käyttäytyy ystävällisesti ja avuliaasti koulun kaikissa tilanteissa
- toimii rehellisesti, luotettavasti ja oikeudenmukaisesti
- käyttäytyy hyvien tapojen mukaisesti
- käyttää asiallista ja kunnioittavaa kieltä
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- huomioi toiminnassaan toiset ihmiset eikä kiusaa muita
- noudattaa koulun sääntöjä
- suhtautuu vastuuntuntoisesti yhteiseen ja yksityiseen omaisuuteen
- kantaa vastuuta yhteisestä ympäristöstä.

6.6.2 Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan
Mikäli opettajilla herää huoli siitä, saako oppilas suoritettua hyväksytysti oppiainei-
den tavoitteet, luokanopettaja tiedottaa asiasta mahdollisimman varhaisessa vai-
heessa huoltajaa ja sopii opintojen tuen tehostamisesta. Jos on vaarana, että seu-
raavalle vuosiluokalle siirtyminen estyy, opettaja kutsuu huoltajan/huoltajat tapaami-
seen viimeistään helmikuussa. Tapaamisessa sovitaan loppulukuvuoden toimenpi-
teistä, joilla vuosiluokalta siirtyminen mahdollistuisi. Viimeistään tässä vaiheessa
oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma.

6.11.1 Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa
Oppilas saa vuosiluokilla 1-3 kirjallisen väliarvioinnin syyslukukauden viimeisenä
päivänä.
Oppilas saa vuosiluokilla 4-6 välitodistuksen syyslukukauden viimeisenä päivänä.

Esitys: Käsitellään Laakavuoren ala-asteen opetussuunnitelman lukua 6 ja esite-
tään perusopetusjohtajalle opetussuunnitelman muutosta koskien Laakavuoren ala-
asteen opetussuunnitelman lukua 6. Koulun henkilökunta on käsitellyt asiaa 4.11.
ys-ajalla.

Päätös: Laakavuoren ala-asteen johtokunta esittää perusopetusjohtajalle opetus-
suunnitelman muutosta koskien Laakavuoren ala-asteen opetussuunnitelman lukua
6.

6. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.26

Bettina Valta Miia Ropponen
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja

       Karina Moslova Miia Koivula
varapuheenjohtaja esittelijä/sihteeri

Lisätietoja päätöksistä antaa:

Miia Koivula
rehtori, Laakavuoren ala-aste
09 310 32077

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Laakavuoren ala-asteen kansliassa 1.12.2020.


