
Yhteistyö
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Yhteistyö
Kodin ja koulun päivä 2019

Kodin ja koulun yhteistyö

Kodin ja koulun päivä 27.9.2019

Vietämme kodin ja koulun päivää 27.9.2019 liikunnallisen teeman parissa.

Kodin ja koulun yhteistyö

Kodin ja koulun välisen yhteistyön tavoitteena on edistää oppimisen edellytyksiä, turvallisuutta ja
hyvinvointia sekä tukea oppilaan kasvua kouluyhteisön jäseneksi. Yhteistyön periaatteet ovat avoimuus,
rehellisyys, nopeus, oppilaan edun huomioon ottaminen, säännöllisyys, suunnitelmallisuus sekä
vastavuoroisuus. Huoltajan velvollisuus on kantaa kasvatusvastuu oppilaasta ja huolehtia, että oppilas
suorittaa oppivelvollisuutensa sekä vastata oppilaan koulunkäyntiä koskevista valinnoista.

Yhteistyön muotoja ovat:
Koulun kotisivu (https://peda.net/orimattila/peruskoulut/pl/vkl2)
Tiedotteet koteihin (reppuposti/Wilma)
Opettajien ja huoltajien henkilökohtaiset yhteydenotot
Vanhempainvartit
Arviointikeskustelut
Vanhempainillat
Oppilashuoltoryhmä
Vanhempainyhdistys
Juhlat ja teemapäivät

Kodin ja koulun päivä 2016 (luonnos)

Kodin ja koulun päivän teema oli yrittäjyys ja ammatit. Oppilaiden huoltajat ja koulun ystävät esittelivät
omia ammattejaan. Oppilaat, huoltajat ja koulun henkilöstö kiertelivät eri kohteissa ja pitivät
näkemästään.

Oppilaiden suusta:
” oli kivaa”
”vesi-insinööri oli kiinnostava”
”opimme eri ammatteja ja että minkälaisia ne ovat”
”oli kiva oppia uusia juttuja”
” jännintä oli kampaus”
”kivointa oli se kukkataiteilija”
”Valkilan viljatila oli mielenkiintoisin.”
”Kodin ja koulun päivä oli hyvä.”
”Mitä kaikkea töissä tehdään ja millaista on kun opiskelee siihen ammattiin?”
”Kodin ja koulun päivä oli Tosi hauska opin jonkun verran.”
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Yhteistyö koulu ja luokka tasolla

Yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa

Yhteystyö muiden tahojen kanssa

”Floristi oli opettavaisin ja kivoin”
 "Kodin ja koulun päivänä opin kaikkea hyvää!”

 "paras oli Piia ja Suskin esittely"
 " ja oli hauska kuunnella eri harrastuksia"

Kiitos esittelijöille!

Yhteistyö koulun sisällä

Esikoululainen tutustuu yhteistyöhön kummitoiminnan kautta jo esiopetusvuonna. Kummitoiminta
jatkuu kaksi lukuvuotta, kunnes kummit lähtevät yläasteelle.
Kaikilla liikuntatunneilla luokkia on yhdistetty. Luokat 1 ja 2 liikkuvat samaan aikaan sekä luokat 3 ja 4
ovat yhdessä. Yhdysluokassa 5-6 tehdään luonnollisesti paljon yhteistyötä, ainoastaan kielet ja
matematiikka opetetaan molemmilla luokilla omina  opetusryhminä. Koulussa on paljon tilaisuuksia,
joihin  kaikki koulun oppilaat osallistuvat yhdessä. Muun muassa juhlien yhteydessä luokat tekevät
yhteistyötä yhteisten ohjelmien muodossa.

Yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa

Osallistuminen kaupungin koulujen yhteisiin tapahtumiin esim. kilpailuihin tai esityksiin.

Opettajien välinen tietotaidon vaihto lisää taitoja ja voimia kohdata opetustyön arkitilanteita. Tavoite on,
että tähän järjestyy tilaisuuksia lukuvuoden aikana. Teemme yhteistyötä Kuivannon, Myllylän, Tönnön,
Virenojan ja Pennalan koulujen kanssa.

Kuivannon koulu on hallinnollisesti samaa yksikköä, joten koulujen kesken järjestetään yhteisiä
kulttuuritapahtumia ja retkiä.

Yhteistyö Orimattilan yhteiskoulunl kanssa alkoi edellisenä lukuvuonna robotiikan muodossa ja se
jatkuu.

Nivelvaiheen yhteistyötä tehdään kuudennen luokan keväällä Orimattilan yhteiskoulun kanssa.

 

Yhteistyö muiden tahojen kanssa

Vuorenmäen koulun yhteistyö muiden tahojen kanssa on runsasta.
Yhteistyökumppaneitamme ovat:
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Terveydenhuolto
Kirjasto
Seurakunnat
URSA
Artjärven OP
Paikalliset taitajat
Nuorisoseurat
Artjärven kotiseutuyhdistys
Artjärven Maamiesseura
Artjärven maatalousnaiset
4H-yhdistys
Paikalliset metsästysseurat
Artjärven Ahjo
SPR-Orimattilan osasto
Orimattilan Jymy
Artjärven Sale
Martat
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