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Iitin kunta
Koulutuspalvelut
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Koulun työsuunnitelma
Lukuvuosi 2019 – 2020
Vuosiluokat 7-9

Käsitelty opettajainkokouksessa 7.8.2019
Käsitelty työsuunnitelmakokouksessa 29.8.2019

1 Työsuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja työsuunnitelman käsittely
Perusopetusasetus (20.11.1998/852) 9§
Opetuksen järjestäjän tulee laatia lukuvuosittain opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, jossa
määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista ja opetuksen yhteydessä järjestettävästä
muusta toiminnasta sekä työajoista, koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta, sekä muista tarpeellisista
opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista.
Opetuksen järjestäjän tulee ennalta ilmoittaa oppilaille ja näiden huoltajille keskeisistä 1 momentissa
tarkoitetuista asioista.
Kunnan hallintosääntö
Koulutuslautakunta hyväksyy lukuvuosittain opetussuunnitelmaan perustuvan suunnitelman, jossa
määrätään perusopetusasetuksen 9 §:ssä ja lukioasetuksen 3 §:n 2 momentissa säädetyistä asioista. Tästä
suunnitelmasta käytetään nimitystä ”Koulun työsuunnitelma”.
Rehtori laatii lukuvuosittain yhdessä koulun opettajien kanssa opetussuunnitelmaan perustuvan koulun
työsuunnitelman ja huolehtii siitä, että oppilaille, opiskelijoille ja opiskelijoiksi pyrkiville sekä heidän
huoltajilleen ilmoitetaan keskeisistä työsuunnitelmaan otettavista asioista. Lisäksi rehtori kutsuu oppilaiden
tai opiskelijoiden huoltajat neuvottelemaan koulun työsuunnitelmaan otettavista asioista ja arvioimaan
työsuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumista.

2 Koulun toimintakulttuuri, oppimisympäristö ja työtavat (Koulun
toiminta-ajatus)
Iitin yläkoulun toiminta-ajatus:
Iitin yläkoulun tavoitteena on antaa oppilaille riittävät valmiudet jatko-opiskelua varten sekä keskeiset
kansalaisilta edellytettävät perustiedot ja -taidot.

3 Toiminta-ajatuksesta johdetut lukuvuoden työn tavoitteet
Syksyllä koulun alkaessa asetetaan kolmesta neljään keskeistä tavoitetta lukuvuoden kasvatus- ja opetustyötä
varten. Samalla esitetään se miten tavoite on tarkoitus saavuttaa. Asetettujen tavoitteiden toteutumista
arvioidaan keväällä.
Opetuksen järjestäjän asettama yhteinen tavoite ja arviointikohde:
Koulutuslautakunta on määritellyt ensi lukuvuodeksi kaikkien koulujen yhteisen kehittämis- ja
arviointikohteen:
Iitin kunnan koulutuspalveluiden lukuvuoden 2019– 2020 arviointikohteena on perusopetuksessa ja
lukiokoulutuksessa Hyvinvointi :
Koulutuspäivä la 7.9.2019 9 -15 (1veso), hyvinvointikysely
Työhyvinvointikoulutus perjantaina 18.10.2019 klo 9-12: Positiivinen pedagogiikka
Lisäksi asiaa käsitellään opettajainkokouksissa.
Iitin yläkoulussa OPS 2016 on otettu käyttöön porrastetusti seuraavasti:
7. luokat 1.8.2017
8. luokat 1.8.2018
9. luokat 1.8.2019
Lukuvuotena 2019 – 2020 Iitin yläkoulussa otetaan käyttöön uuden opetussuunnitelman mukaisia laajaalaisen oppimisen teemoja: Lukemiseen kannustaminen kaikilla luokka-asteilla. Lukuvälitunnit. Opettajien
ja oppilaiden pitämät lukutuokiot aamunavauksissa.
7. luokilla Lukeminen
- käsitellään monialaisena oppimiskokonaisuutena eri oppiaineissa lukuvuoden aikana
- 8. luokilla Kestävä kehitys
- käsitellään monialaisena oppimiskokonaisuutena eri oppiaineissa lukuvuoden aikana
-NouHätä- valtakunnallinen kilpailu
9. luokilla Työelämätaidot
- TET viikot 38-39 16.9.-27.9.2019
- Päättötyö 19.-28.5.2020. Päättötyönäyttely 28.5.2020
Arvio tavoitteen toteutumisesta:
Toteutui suunnitelman mukaisesti. Keväällä 18.3.-13.5.2020 Iitin yläkoulu oli etäopetuksessa
koronaviruksen vuoksi. Etäopetusjakso onnistui varsin hyvin, vaikka siirtymä oli nopea.
Lähiopetusjaksolla 14.-30.5.2020 7. luokat opiskelivat yläkoululla, 8. luokat lukiolla ja 9. luokat
tekivät kotona päättötyötä. Päättötyönäyttely ja kevätjuhla verkon välityksellä.

Tavoite 2:
Tietotekniikan käytön tehostaminen
Toimet tavoitteen saavuttamiseksi:
• Peda.netin hyödyntäminen opetuksen ja oppimisen tukena
• Mahdollisia muita verkko-alustoja oppiaineen ja opettajan innostuksen mukaan esim. Google
• Oppilaiden atk:n perusvalmiuksien kehittäminen sekä oppilaiden omien tietotekniikkalaitteiden
hyödyntäminen opetuksessa ja oppimisessa
• Tablettien 20 kpl + 20 kpl hyödyntäminen oppimisessa
• Tietokoneluokkien 20 + 20 hyödyntäminen opetuksessa
• oppilaiden omien älylaitteiden hyödyntäminen kun opettaja antaa luvan käyttöön.
• Opetuksessa käytetyn esim. Whatsapp-alustan ylläpitäjänä ja valvojana toimii opettaja
• Digitaalisen oppimateriaalin hankinta EduStoren puitesopimuksen kautta
Arvio tavoitteen toteutumisesta:
• Koronan aiheuttaman etäopetuksen aikana koulun tarjoamia tietokoneita riitti harvalle, noin
20 oppilaalle. Oppilaat käyttivät pääsääntöisesti omia koneitaan. Etäopetus ja –opiskelutaidot
paranivat huomattavasti.

Tavoite 3:
Kouluviihtyvyyden parantaminen
Toimet tavoitteen saavuttamiseksi:
• Monitoimikentän ja fribeegolf-radan tarjoamat mahdollisuudet välituntitoimintaan
• Välituntitoimintaa oppilaskunnan ideoimana, mm. välituntikioski
• Liikuntapäivät syksyllä, talvella ja keväällä
• Itsenäisyyspäivän juhla Kouvolan jäähallissa 3.12.2019 (Kadettipiiri), joulujuhla ja kevätjuhla
• 7. ja 8. päivät Heinlahdessa
• Koulukonsertti 10.10.2019 : Maakuntalaulut
• Varusmiespalveluksen esittely 9. luokkalaisille lukion salissa 10.10.2019 klo 9.20 – 10.05
• Nouhätä helmikuussa 2020
• Tukioppilastoiminta
• Oppilaskunta ideoi yhteisiä tapahtumia
• Nuorisotoimen edustajat koululla viikoittain
Arvio tavoitteen toteutumisesta:
Toteutui suunnitelman mukaisesti. Tärkeitä tapahtumia niin oppilaille kuin opettajille. Tulevien 7.
luokkien tutustumispäivä jäi pois koronan takia samoin tulevien 7. luokkien vanhempainilta.

Luokkakohtaiset tavoitteet
7-lk Työrauha ja hyvät käytöstavat, erilaisuuden hyväksyminen ja matala kynnys kiusaamiseen
puuttumiseen, toisten työtapojen kunnioittaminen, vastuu omasta tekemisestä ja ryhmähengen
vahvistaminen.
Lukeminen ja oppimaan oppiminen.
Tutustumiskäynnit: Verla, Kiitokori
8-lk Liikunnallista toimintaa välitunneille, positiivinen palaute Wilman kautta, KiVa-toiminnan jatkaminen,
toiveruokapäivä, työrauhan parantaminen.
Kestävä kehitys
8. Luokan Taidetestaajat opintokäynnit: Tapiola Sinfonietta Klasaribasari 3 27.11.2019 klo 14.00 ja
Lahden kaupunginteatteri Improvisoitu näytelmä 21.2.2020 klo 12.00
Ehyt ry:n HUBU-päihdevalistus 12.11.2019. Jatko-opintoinfot opinto-ohjauksessa
Yrittäjyyskasvatusyhteistyö
Tutustuminen yrityksiin: Halton
9-lk Tietotekniikkataidot: tekstinkäsittely- ja excel-taitojen opettamista.
Työelämätaidot: ahkeruus, tunnollisuus ja tavoitteellisuus.
Yrittäjyyskasvatusyhteistyö TET-jakson aikana ja opinto-ohjauksessa (Kiitokori ja Halton)
Arviointi: Toteutui suunnitelman mukaisesti. Lisäksi järjestettiin tapahtumia ja opintoretkiä, joihin
tuli mahdollisuus luuvuoden aikana.

4 Työn yleiset järjestelyt ja opetusryhmien muodostamisen periaatteet

4.1 Kodin ja koulun yhteistyösuunnitelma ja tapahtumakalenteri
Suunnitelma
Vanhempainiltoja järjestetään lukuvuoden aikana seuraavasti:
- Työsuunnitelmakokous to 29.8.2019
- 9.luokka (yhteishaku) 16.10.2019
- 8.luokka (Nuorisotyöryhmän kanssa) 12.11.2019 Hubu Ehyt ry
- 7.luokka (valinnaisaineet) 16.1.2020
- Oppilaiden huoltajat kutsutaan lisäksi seitsemäsluokkalaisten
ryhmäyttämistilaisuuksiin Heinlahteen 3.-4.9.2019
- 8. luokkien Heinlahti-päivä 24.-25.9.2019
- Tulevien 7. luokkien vanhempainilta 5.5.2020
- Muita vanhempainiltoja pidetään tarpeen vaatiessa.
Koulun tapahtumakalenteria ylläpidetään verkkosivuilla ja tärkeimmistä tapahtumista
lähetetään lisäksi tiedotteet koteihin.

Arviointi:
Suunnitelman
mukaisesti

Iitin yläkoulun vanhempainyhdistys ry tukee osaltaan kodin ja koulun yhteistyötä

4.2. Opetuksen erityiset järjestelyt (perusopetusryhmistä poikkeavan opetuksen järjestelyt)
Suunnitelma:

Arviointi:

Perusopetusryhmiä
7. luokalla ABCD (4kpl)
8. luokalla ABCD (4kpl)
9. luokalla ABCD (4kpl)
Erityisopetuksen pienryhmä 10 oppilasta 7. 8. ja 9. luokilta
Lastensuojelulaitoksen pienryhmä (Kausan koulu) yläkoululla.
Laaja-alaisen erityisopettajan palvelut yleisopetuksen ryhmissä.
Koulunkäynninohjaajat. Erityisopetuksen pienryhmä (1), Laaja-alainen erityisopetus (1)
Yleisopetus (1) , Käsityö (1)sekä Kausan koulun ryhmä (1)

Opetus
pystyttiin
järjestämään
suunnitelman
mukaisesti.
Keväällä
18.3.-13.5.
etäopetusjakso

Seitsemännellä luokalla kaikki aineet lukuun ottamatta fysiikka/kemia, kotitaloutta ja
käsitöitä opetetaan perusopetusryhmissä.
Kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla kaikki aineet lukuun ottamatta fysiikka/kemiaa
ja valinnaisia aineita opetetaan perusopetusryhmissä.
Liikunnan opetuksessa ryhmäjako tehdään kaikilla luokka-asteilla sukupuolen mukaan. 7.
luokilla yksi viikkotunti liikuntaa perusopetusryhmässä.
Valinnaisaineiden ryhmäjako perustuu oppilaiden valintojen määrään ja asetettuihin
minimiryhmäkokoihin.

4.3. Oppilaan tukijärjestelmä (erityisopetus, tukiopetus, kerhotyö, terveydenhoito, kuljetusta
odottavat oppilaat, oppilaiden avustaminen, kouluruokailu)
Suunnitelma
Erityisopetus toteutetaan pääasiassa pienryhmäopetuksena, mutta myös yleisopetuksen
tunneilla voi olla erityisopetusta sitä tarvitseville oppilaille.
Tukiopetusta annetaan tarpeen mukaan ja siihen on varattu tuntikehyksessä 5
vuosiviikkotuntia.
Kerhotyöhön on varattu 2 tuntia koulun tuntikehyksestä.

Arviointi:

Suunnitelman
mukaisesti.
Tarvittaessa
myös muita
oppilashuoltot
apaamisia.

Terveydenhoitaja on koululla tavattavissa maanantaisin ja perjantaisin kello 10–12.
Koululääkärin tarkastus järjestetään kaikille kahdeksasluokkalaisille. Muista
lääkäripalveluista huolehtii omalääkäri, jolle ajanvarauksen voi tehdä
kouluterveydenhoitajalta. Koulukuraattori on tavattavissa koululla keskiviikkoisin 8.20–
12.20.
Koulun oppilashuoltoryhmä (KOR) kokoontuu kerran kuukaudessa tai tarvittaessa ja
suunnittelee yleisiä oppilashuollon toimenpiteitä. Ryhmään kuuluvat terveydenhoitaja,
koulukuraattori, opinto-ohjaaja, erityisopettaja ja rehtori sekä tarvittaessa koulupsykologi.
Kokoukset syksyllä 2019: 26.8., 23.9., 14.10. 18.11. ja 9.12. Keväällä 2020: 20.1., 17.2.,
23.3., 27.4., 11.5. (tulevat 7. luokat). Osallistujat: rehtori, opinto-ohjaaja, erityisopettajat,
terveydenhoitaja, koulukuraattori sekä luokanvalvojat.
Moniammatillinen oppilashuoltoryhmä (MAR) kokoontuu tarvittaessa. Koolle
kutsujana tavallisesti luokanvalvoja tai opettaja, joka on alkanut hoitamaan asiaa.
Ryhmässä käsitellään oppilaskohtaisia asioita ja kokoonpano vaihtelee tapauskohtaisesti.

4.4. Oppilaskuntatoiminta
Suunnitelma
•
•
•

Luokka valitsee keskuudestaan kaksi edustajaa oppilaskunnan hallitukseen, joka
organisoi ja suunnittelee oppilaskunnan toimintaa.
Oppilaskunta järjestää lukuvuoden aikana kahdesta kolmeen teemallista
tapahtumaa tai juhlaa.
Oppilaskunnan ohjaajana toimii Ilpo Partanen

Arviointi:

Oppilaskunta
järjesti
tapahtumia ja
välituntikioski
toimintaa.

4.5. Koulun ulkopuolella tapahtuva tuntikiintiöön kuuluva työ (retket, matkat jne)
Suunnitelma
Taksvärkki:
Taksvärkki toteutetaan 18.10.2019. Avustuskohteen valitsee oppilaskunnan hallitus
Luokkaretket:
Luokkaretkiä ei järjestetä.
Oppiainekohtaiset retket:
Eri oppiaineisiin retkiin ei ole tänä vuonna määrärahaa. Ranskan opiskelijat tekevät
omakustanteisen opintomatkan Ranskaan Tarja Virtasen johdolla.

Arviointi:
Suunnitelman
mukaisesi.
Koronaepidemia
esti opintomatkan
Ranskaan.
9. luokkien
päättötyön
suunnittelu,
toteutus ja
raportointi
verkon kautta.

Työelämään tutustuttaminen:
9.lk TET toteutetaan yhdessä osassa 16.-27.9.2019. Jakson aikana vapautuva tuntiresurssi
käytetään koulutukseen, oppilaiden ohjaamiseen työpaikoilla, samanaikaisopetukseen
sekä sijais-, tuki- ja kerhotunteihin. Opettajat pitävät jaksolla vapautuvien tuntien
korvaamisesta kirjanpitoa.
8.luokkalaiset suorittavat neljän päivän mittaisen TET:n opetussuunnitelman mukaisesti.
Kokonaisuus jakautuu kahteen kahden päivän jaksoon, joista toinen suoritetaan
käytävävalvojana ja toinen koulun keittiöllä.
9.luokkalaisten päättötyö:
Opetussuunnitelman mukaisesti yhdeksänsien luokkien oppilaat tekevät toukokuussa 19.28.5.2020 päättötyön, johon kaikki oppilaat osallistuvat heille keväällä annettavien
tarkempien ohjeiden mukaisesti. Tavoitteena on mahdollisimman itsenäisesti, joko oman
tai opettajalta saadun idean pohjalta toteutettu työ, joka myös arvostellaan ja siitä saadaan
todistus. Työ ei vaikuta oppilaan päättötodistuksen arvosanoihin
Muut tapahtumat:
Seitsemäsluokkalaisille järjestetään syyskuun alussa yhden koulupäivän kestävä
tutustuttamistapahtuma yhteistyössä nuoriso- ja sosiaalitoimen sekä seurakunnan kanssa.
Osallistutaan harkinnan mukaan valtakunnallisiin ainekohtaisiin kokeisiin tai kilpailuihin
(mm. SmokeFree-class, NouHätä, taitaja9).
Erilaisiin ajankohtaisiin teemoihin osallistutaan harkinnan mukaan.
Koulukuvaus:
Iitin yläkoululla suoritetaan oppilaille vapaaehtoinen koulukuvaus lukuvuoden alussa.
Koulukuvaajan valitsee Iitin yläkoulun vanhempainyhdistys ry koululle tulleiden
tarjousten perusteella ja kuvauksesta mahdollisesti koululle tuleva järjestelykorvaus
ohjataan täysimääräisenä koulun stipendikassaan. Tällä hetkellä voimassa oleva sopimus
Seppälän koulukuvat Oy:n kanssa (2019- 2021) ei sisällä järjestelykorvausta tai muita
koululle tulevia etuisuuksia.

Oppilaiden huoltajat voivat kuljettaa tarvittaessa oppilaita omalla autollaan koulun työsuunnitelmassa
sovittuihin ja muihin koulun toimintaan liittyviin oman koulun ulkopuolella järjestettäviin
tapahtumiin. Suositeltavampi tapa on tilata kuljetukset joukkoliikenneluvan tai taksiluvan omaavilta
ammattilaisilta.

4.6. Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet
Suunnitelma:

Toiminta:

Toiminta pystytään hoitamaan kunnanhallituksen
määrittämillä resursseilla (443 vuosiviikkotuntia)

Vuosiluokilla neljä perusopetusryhmää
Pätevä henkilökunta
Täydennyskoulutusta henkilöstölle

Perusopetus järjestetään lain ja talouden antamissa
puitteissa mahdollisimman laadukkaasti

4.7. Turvallinen koulu
Suunnitelma:

Toiminta:

Turvallisuussuunnitelmaan perehtyminen

Henkilöstö perehtyy turvallisuussuunnitelmaan ja
käytännön toteutukseen LV-tunneilla
Pelastautumisharjoitukset syys- ja kevätlukukauden
alussa

Pelastautumisharjoitukset lukukauden alussa
Palo- ja pelastustarkastus

Palo- ja pelastustarkastus marraskuussa 2019
Opettajien turvallisuuskoulutus 16.1.2020: Iitin
VPK

5 Koulun työaika
Lukuvuoden työaika
Syyslukukausi
Syysloma

Päivittäinen työaika
8.8.-21.12.
21.-25.10.

Lauantaityöpäivä

Päivänavaus

8.20

1. tunti

8.20 – 9.05

2. tunti

9.20 – 10.05

Joululoma

22.12.-6.1.

3. tunti

10.20 – 11.05

Kevätlukukausi

7.1.-30.5.

4. tunti

11.20 – 12.05 / 11.35 – 12.20

5. tunti

12.35 – 13.20

6. tunti

13.35 – 14.20

7. tunti

14.35 – 15.20

Loppiainen
Talviloma

24.2.-28.2.

Lauantaityöpäivä
Pääsiäinen

10.-13.4.

Vappuvapaa
Helatorstaivapaa

1.5.
21.-22.5.

Oppilaiden työjärjestyksistä päättää koulun rehtori.

6 Oppilasmäärä vuosiluokittain 22. päivänä elokuuta

Vuosiluokka

7.lk

8.lk

9.lk

Tytöt

33

46

37

111

Pojat

33

32

40

101

Yhteensä
Erityiset opetusjärjestelyt (sisältyvät yllä oleviin oppilasmääriin)
Erityisopetuksen pienryhmissä (sisältyvät yllä oleviin oppilasmääriin)
Ortodoksiseen kirkkokuntaan kuuluvat oppilaat
Muuhun kuin ev.lut tai ort. kirkkokuntaan kuuluvat oppilaat
Uskonnonopetuksesta vapautetut uskontokuntiin kuulumattomat oppilaat

66
2
2
1
3
4

78
7
5

77
8
5
1
2
6

221
19
12
2
7
16

2
6

yht

7 Oppilaiden työmäärä vuosiluokittain - koulun tuntijako
Opetussuunnitelma 2016
YHTEISET AINEET

7.

8.

9.

YHT.

3,6
2
1
1
2
3
2
2
1
2
3
2+1
3
0,6
0,8
30

3,4
2
1
1
2
4
3
2,4
1

3
3
2
1
3
4
2
2,6

2
1,8
0,4
24

2
0,6
0,8
24

10
7
4
3
7
11
7
7
2
2
3
3
6
3
2
78

VALINNAISET AINEET

8.

9.

YHT.

SAKSA/RANSKA
TEKNINEN TYÖ
TEKNINEN TYÖ, LISÄKURSSI
TEKSTIILITYÖ
TEKSTIILITYÖ, LISÄKURSSI
KOTITALOUS
LIIKUNTA
KÄYTÄNNÖN BIOLOGIA
TIETOTEKNIIKKA
MUSIIKKI
KUVATAIDE
MEDIAVIESTINTÄ

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
12

30

30

90

9.

YHT.

valinn. aine

2
92

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS
ENGLANTI
RUOTSI
USKONTO/ELÄMÄNK.TIETO
HISTORIA/YHT.KUNTAOPPI
MATEMATIIKKA
FYSIIKKA / KEMIA
BIOLOGIA / MAANTIETO
MUSIIKKI
KUVATAIDE
KOTITALOUS
KÄSITYÖ
LIIKUNTA
TERVEYSTIETO
OPPILAANOHJAUS

30
5. LUOKALLA ALKAVA KIELI
SAKSA

7.
(2)
30 (32)

8.
valinn. aine

30

30

8 Selvitys koulun käytössä olevien opetustuntien sijoittamisesta opettajille
Opettajien työjärjestykset jaksoittain Wilmassa.
Liite OPETTAJIEN TUNNIT LV. 2019 -2020
19.8.2020

Ari Toropainen, rehtori

