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Arvioinnin yleiset periaatteet

Arviointi on yhdenvertaista

Arviointi on yhdenvertaista ja se perustuu kaikilla vuosiluokilla oppilaiden

yhdenvertaiseen kohteluun. Arviointi perustuu perusopetuksen opetussuunnitelman

perusteissa asetettuihin ja paikallisessa opetussuunnitelmassa täsmennettyihin

tavoitteisiin. Päättöarvosanat muodostetaan valtakunnallisesti yhdenvertaisin perustein.

Arviointi edellyttää avoimuutta, yhteistyötä ja osallisuutta

Arvioinnin tehtävänä on auttaa oppilasta hahmottamaan opintojensa etenemistä.

Arvioinnin toteuttaminen edellyttää yhteistyötä sekä koulussa että kotien kanssa.

Yhteistyön tarkoituksena on selkiyttää huoltajille arvioinnin periaatteita ja käytänteitä.

Oppilaan ja huoltajan tulee saada riittävästi tietoa oppilaan oppimisesta, osaamisesta,

työskentelystä ja käyttäytymisestä.

Arviointi on suunnitelmallista ja johdonmukaista

Arviointia toteutetaan sekä lukuvuoden aikana että sen päättyessä. Arvioinnin tulee

kohdistua vain siihen, mitä paikallisessa opetussuunnitelmassa on asetettu tavoitteeksi.

Oppilaiden suorituksia ei verrata toisiinsa. Arviointi ei kohdistu oppilaiden persoonaan,

temperamenttiin tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.
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Arvioinnin avulla saatu tieto auttaa opettajia suuntaamaan opetustaan oppilaiden

tarpeiden mukaisesti. Arviointi toimii myös tärkeänä välineenä oppilaan mahdollisten

tuen tarpeiden tunnistamisessa.

Arviointi on monipuolista

Oppilaiden oppimista, osaamista, työskentelyä ja käyttäytymistä arvioidaan

monipuolisesti. Oppilaalle tulee tarjota mahdollisuuksia osoittaa oppimistaan ja

osaamistaan eri tavoin ja tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaisin keinoin.

Arviointi perustuu tavoitteisiin ja kriteereihin

Käyttäytymistä arvioidaan suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa

käyttäytymiselle asetettuihin tavoitteisiin.

Oppilaan osaamisen arvioinnissa käytetään perusopetuksen opetussuunnitelman

perusteissa määriteltyjä, oppiaineiden tavoitteista johdettuja arviointikriteereitä.

Arviointikriteerit on laadittu eri vuosiluokkien päätteeksi annettavaan arviointiin ja

päättöarviointiin. Kriteerit eivät ole oppilaille asetettuja tavoitteita, vaan ne määrittelevät

eri arvosanoihin vaadittavan osaamisen tason.

Jos erityistä tukea saava oppilas opiskelee oppiaineen yleisen oppimäärän mukaisesti,

hänen suorituksiaan arvioidaan suhteessa yleisen oppimäärän yhteisiin tavoitteisiin

edellä mainittuja arviointikriteerejä käyttäen.

Yksilöllistetyn oppimäärän mukaan opiskelevien oppilaiden suorituksia arvioidaan

suhteessa henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa

(HOJKS) määriteltyihin hänelle yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin. Oppimäärä

yksilöllistetään vasta, kun oppilas ei tuetustikaan näytä saavuttavan arvosanan 5

edellyttämää osaamisen tasoa.
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Arvioinnissa otetaan huomioon oppilaiden ikäkausi ja edellytykset

Arviointikäytänteet suunnitellaan ja toteutetaan oppilaiden ikäkauden ja edellytysten

mukaisesti.

Maahanmuuttajataustaisten ja vieraskielisten oppilaiden arvioinnissa tulee ottaa

huomioon oppilaan kielitaidon taso.
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Arvioinnin vuosikello

Vanhempainilta

Vanhempainilta pidetään lukuvuoden alkaessa. Vanhempainillan yhtenä asiana on

esitellä vuosiluokan arvioinnin vuosikello sekä vuosiluokan tavoitteita ja tapoja osoittaa

osaamistaan.

Oppimiskeskustelu

Oppimiskeskustelu pidetään vuosiluokkien 4–9 oppilaille loka-marraskuun aikana.

Oppimiskeskustelu käydään luokanopettajan/-valvojan, oppilaan ja huoltajan kesken tai

luokanopettajan/-valvojan ja oppilaan kesken, mikäli huoltaja ei saavu paikalle.

Oppimiskeskustelussa käsitellään:

● Oppilaan työskentely- ja oppimistaitoja

● Koulunkäyntiä

● Edistymistä eri oppiaineissa

● Arkisia toimia

● käyttäytymistä

Arviointikeskustelu

Arviointikeskustelu pidetään vuosiluokkien 1–3 oppilaille marras-tammikuun aikana,

mutta tarvittaessa koulu voi muuttaa ajankohtaa. Arviointikeskustelu käydään

luokanopettajan, oppilaan ja vähintään yhden huoltajan kesken. Ennen

arviointikeskustelua oppilaat tekevät itsearvioinnin.

Arviointikeskustelujen tarkoituksena on

● kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen

● oppilaan osallistaminen
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● oppimisen ohjaaminen

● opiskelun tavoitteellisuuden lisääminen

● Oppiainekohtainen formatiivinen arviointi

Käyty arviointikeskustelu kirjataan Wilmaan. Jos huoltaja ei saavu arviointikeskusteluun,

se käydään oppilaan ja opettajan kesken ja tästä mainitaan kirjauksessa.

Välitodistus

Välitodistus annetaan vuosiluokkien 4–9 oppilaille syyslukukauden päättyessä.

Välitodistus on numeerinen.

Oppilaan, joka opiskelee henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan

suunnitelman (HOJKS) mukaisesti, todistusta voidaan täydentää sanallisella arvioinnilla.

Maahanmuuttajataustaisen oppilaan oppimista ja osaamista arvioidaan pääsääntöisesti

kuten muidenkin oppilaiden, mutta arvioinnissa huomioidaan oppilaan kielitaito ja

taustat. Jos arviointi on puutteellisen kielitaidon vuoksi kohtuutonta, voidaan arvioida

sanallisesti.

Lukuvuositodistus

Lukuvuositodistuksessa arvioidaan oppiaineittain, miten oppilas on saavuttanut

opetussuunnitelmassa oppiaineille asetetut tavoitteet. Vuosiluokilla 1–3 oppilaat saavat

sanallisen lukuvuositodistuksen ja vuosiluokilla 4–8 numeerisen lukuvuositodistuksen.

Oppilaan, joka opiskelee henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan

suunnitelman (HOJKS) mukaisesti, todistusta voidaan täydentää sanallisella arvioinnilla.
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Maahanmuuttajataustaisen oppilaan oppimista ja osaamista arvioidaan pääsääntöisesti

kuten muidenkin oppilaiden, mutta arvioinnissa huomioidaan oppilaan kielitaito ja

taustat. Jos arviointi on puutteellisen kielitaidon vuoksi kohtuutonta, voidaan arvioida

sanallisesti.

Päättöarviointi

Jos oppilas on suorittanut kaikki oppiaineet vähintään arvosanalla 5, saa hän

perusopetuksen päättötodistuksen 9. luokan päättyessä. Oppilaan käyttäytymistä ei

arvioida päättötodistukseen. Oppilaan arvosana kuvaa oppilaan osaamisen tasoa

suhteessa kunkin oppiaineen tavoitteisiin ja niihin liittyviin valtakunnallisiin

päättöarvioinnin kriteereihin.

Yksilöllistettyä oppimäärää opiskelevan oppilaan suoriutumista ei arvioida

päättöarvioinnin kriteereiden mukaan, vaan HOJKS:ssa määriteltyjen tavoitteiden

mukaan. Päättötodistukseen se merkitään Hyväksytty* -merkinnällä.

Maahanmuuttajaoppilaan oppimista ja osaamista arvioidaan pääsääntöisesti kuten

muidenkin oppilaiden, mutta arvioinnissa tulee huomioida oppilaan kielitaito, taustat,

kuten kulttuuri ja maassaoloaika. Päättöarviointi suoritetaan aina numeerisesti.
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