Koulussa Keravalla - Opas vanhemmille
Tästä oppaasta löydät tietoa koulunkäynnistä Keravan perusopetuksessa.
Kaikista käytännön asioista saat lisätietoa lapsesi nykyisestä koulusta sekä
yläkoulujen rehtoreilta ja opinto-ohjaajilta. Lisätietoa löydät myös Keravan
internet –sivuilta osoitteesta: www.kerava.fi/palvelut/kasvatusopetus-jakoulutus/perusopetus

(Koulussa Keravalla - Opas vanhemmille) ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﻛﯾراﻓﺎ – دﻟﯾل ﻟﻠواﻟدﯾن
 ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت.ﻓﻲ ھذا اﻟدﻟﯾل ﺗﺟد ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟدوام اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻲ ﻛﯾراﻓﺎ ﺑﻣدارس اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ
إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻋن ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻣور اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑطﻔﻠك ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وﻛذﻟك ﻣن ﻧظراء اﻟﻣدارس اﻹﻋدادﯾﺔ
: ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ ﺗﺟدھﺎ أﯾﺿﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺣﺎت اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻛﯾراﻓﺎ ﻋﻠﻰ اﻟراﺑط.وﻣن اﻟﻣرﺷدﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﯾن
www.kerava.fi/palvelut/kasvatusopetus-ja-koulutus/perusopetus

Oppivelvollisuus
Jokaisen lapsen Suomessa on suoritettava peruskoulu tai muilla keinoin
hankittava perusopetusta vastaavat tiedot. Huoltajan täytyy varmistaa, että
lapsen koulunkäynnin edellytykset ovat hyvät.
Velvollisuus käydä koulua jatkuu aina lukuvuoden loppuun asti sinä
lukuvuonna, jona nuori täyttää 17 vuotta. Oppivelvollisuus ei siis pääty 17vuotispäivänä.
Poikkeustapauksissa lapselle voidaan myöntää lupa aloittaa koulunkäynti vuotta
aikaisemmin tai myöhemmin.
Millaista koulussa on?
Alakoulu
Alakoulussa, luokilla 1 - 6, on oma luokanopettaja ja oma luokkatila, jossa
opiskellaan lähes kaikki oppitunnit. Luokissa on tavallisesti samanikäisiä lapsia.
Ensimmäisinä kouluvuosina tärkeintä on oppia perustietoja ja -taitoja.
Tavoitteena on, että lapsi löytää oppimisen ilon.

:اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻹﻟزاﻣﻲ
ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ ﻛل طﻔل ﻓﻲ ﻓﻧﻠﻧدا أن ﯾدرس ﻓﺗرة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ أو أن ﯾﺗﻌﻠم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺿﺎھﯾﺔ
 ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ وﻟﻲ اﻷﻣر اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت ﻷن ﯾداوم اﻟطﻔل ﻓﻲ.ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑطرق أﺧرى
.اﻟﻣدرﺳﺔ ﺟﯾدة
اﻹﻟزاﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﺳﺗﻣر داﺋﻣﺎ ً ﺣﺗﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺗﻠك اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺷﺎب أو اﻟﺷﺎﺑﺔ
. ﺳﻧﺔ ﻣن اﻟﻌﻣر17  أي أن إﻟزاﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻻ ﺗﻧﺗﮭﻲ ﻓﻲ ﯾوم إﺗﻣﺎم. ﺳﻧﺔ ﻣن ﻋﻣره17
ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻹﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﻣﻧﺢ اﻟطﻔل إذﻧﺎ ً ﺑﺄن ﯾﺑدأ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﺳﻧﺔ ﻗﺑل أو ﺑﻌد اﻟﻣوﻋد
.اﻟﻣﺣدد

ﻛﯾف ﺗﻛون اﻷﻣور ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ؟
:اﻟﻣدرﺳﺔ اﻹﺑﺗداﺋﯾﺔ
 ﺗﺗم ﻓﯾﮫ دراﺳﺔ ﺟﻣﯾﻊ، ﯾﻛون ھﻧﺎك ﻣﻌﻠم ﻣﺧﺻص وﻣﻛﺎن ﻓﺻل ﺧﺎص،6 – 1  اﻟﻔﺻول،ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻹﺑﺗداﺋﯾﺔ
. ﯾﻛون ﻓﻲ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة أطﻔﺎل ﻣن ﻧﻔس اﻟﺳن.ً اﻟﺣﺻص ﺗﻘرﯾﺑﺎ
 اﻟﮭدف ھو أن ﯾﺟد اﻟطﻔل.ﻓﻲ ﺳﻧوات اﻟدراﺳﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷھم ھو ﺗﻌﻠم اﻟﻌﻠوم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣﮭﺎرات
.اﻟﺳﻌﺎدة ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم
.ﻛذﻟك ﻓﺈن ﺗطوﯾر اﻟﻣﮭﺎرات اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻛﻌﺿو ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ھﻲ أھداف ﻣﮭﻣﺔ

Myös sosiaalisten taitojen kehittyminen ja kasvaminen ryhmän jäseneksi ovat
tärkeitä tavoitteita.
Yläkoulu
Yläkoulussa, luokilla 7 - 9, oppilas vastaa omasta opiskelustaan yhä enemmän.
Oppituntien jälkeen täytyy työskennellä enemmän. Tehtävät ovat laajempia ja
monipuolisempia. Lisäksi oppilas voi valita joitakin oppiaineita.
Yläkoulussa on lähes jokaisessa aineessa eri opettaja. Opettajat ovat saaneet
oman aineensa koulutuksen.
Eri oppiaineita opiskellaan aineluokissa. Yleensä oppitunnin jälkeen vaihdetaan
luokkatilaa ja päivän aikana tarvittavat koulukirjat ja -tarvikkeet kannetaan
mukana.
Yläkoulussa jokaisella luokalla on luokanvalvoja, joka seuraa luokkansa
oppilaiden koulunkäyntiin liittyviä asioita ja pitää yhteyttä huoltajiin.

:اﻟﻣدرﺳﺔ اﻹﻋدادﯾﺔ
 ﯾﺗوﺟب. ﯾﻛون اﻟطﺎﻟب ﻣﺳؤوﻻً ﻋن ﺗﻌﻠﯾﻣﮫ اﻟﺧﺎص ﺑﮫ ﺑﺻﻔﺔ أﻛﺛر،9 – 7  اﻟﻔﺻول،ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻹﻋدادﯾﺔ
 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ. اﻟوظﺎﺋف ﺗﻛون ذات ﻧطﺎق أوﺳﻊ وﻣﺗﻌددة اﻟﺧﺻﺎﺋص.اﻟﻌﻣل ﺑدرﺟﺔ أﻛﺛر ﺑﻌد اﻟﺣﺻص اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
.إﻟﻰ ذﻟك ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟطﺎﻟب إﺧﺗﯾﺎر ﺑﻌض اﻟﻣواد اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
 اﻟﻣﻌﻠﻣون ھم ﺣﺎﺻﻠون ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎ ً ﺑﺎﻟﻣﺎدة.ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻹﻋدادﯾﺔ ﯾﻛون ﻟﻛل ﻣﺎدة ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﻣﻌﻠم ﻣﻧﻔﺻل
.اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻠﻣوھﺎ
 ﻋﺎد ًة ﯾﺗم ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻔﺻل ﺑﻌد اﻟﺣﺻﺔ.ﯾﺗم ﺗدرﯾس ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣواد اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺻول اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻠك اﻟﻣواد
.اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﯾﺗم ﺣﻣل اﻟﻛﺗب اﻟﻣدرﺳﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﻊ اﻟطﺎﻟب ﺧﻼل اﻟﯾوم اﻟدراﺳﻲ
 ﯾﻘوم ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻷﻣور اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟدوام اﻟﻣدرﺳﻲ،ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻹﻋدادﯾﺔ ﯾﻛون ﻟﻛل ﻓﺻل ﻣراﻗب ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻔﺻل
.ﻟﻠطﻼب ﻓﻲ ﻓﺻﻠﮫ وﯾﻘوم ﺑﺎﻟﺗواﺻل ﻣﻊ أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور

Opetushenkilöstö
Luokilla 1-6, jokaisella luokalla on oma luokanopettaja, joka on oppilaan
lähiaikuinen koulussa. Hän pitää yhteyttä huoltajiin ja tekee yhteistyötä heidän
kanssaan mm, oppilaan tukiasioissa
Luokilla 7-9 jokaisella luokalla on oma luokanohjaaja / luokanvalvoja, mutta eri
aineita opettaa aineenopettaja. Hän pitää pitää yhteyttä huoltajiin omaan
oppiaineeseen liittyvissä asioissa.
Koulunkäyntiavustajat toimivat opettajien apuna opetuksessa ja toimivat
iltapäiväkerho-ohjaajina. Luokassa voi olla myös resurssiopettaja, joka voi olla
luokassa varsinaisen opettajan kanssa yhtä aikaa tai opettaa pienempää ryhmää
erillään muusta ryhmästä.
Rehtori ja apulaisrehtori vastaavat koulun toiminnasta ja hallinnosta.
Koulusihteeri toimii rehtorin apuna käytännön asioissa.
Mitä koulussa opiskellaan?
Koulu voi painottaa jotakin oppiainetta
Koulu voi painottaa jotakin oppiainetta, esimerkiksi ilmaisutaitoa, kieliä,
liikuntaa, luonnontieteitä tai musiikkia. Silloin kyseiseen aineeseen käytetään
enemmän tunteja kuin valtakunnallinen vähimmäismäärä edellyttää.

:أﻋﺿﺎء ھﯾﺋﺔ اﻟﺗدرﯾس
( ﺧﺎص ﺑﻛل ﻓﺻل وھوluokanopettaja)  ﯾﻛون ﻟﻛل ﻓﺻل ﻣدرس ﻓﺻل،6 – 1 ﻓﻲ اﻟﻔﺻول ﻣن
 وھو ﯾﻘوم ﺑﺎﻟﺗواﺻل ﻣﻊ أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور وﯾﺗﻌﺎون ﻣﻌﮭم ﻓﻲ.اﻟﺷﺧص اﻟﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻘرب ﻣن اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ
.أﻣور ﻣﺗﻌددة ﻣﻧﮭﺎ اﻷﻣور اﻟداﻋﻣﺔ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ
 ﻣراﻗب اﻟﻔﺻل/ (luokanohjaaja)  ﯾﻛون ﻟﻛن ﻓﺻل ﻣرﺷد اﻟﻔﺻل9 – 7 ﻓﻲ اﻟﻔﺻول اﻟـ
( ﺑﺗدرﯾس ﻣﺧﺗﻠفaineenopettaja)  وﻟﻛن ﯾﻘوم ﻣدرس اﻟﻣواد اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ،( اﻟﺧﺎص ﺑﮫluokanvalvoja)
. ﻓﮭو ﯾﻘوم ﺑﺎﻟﺗواﺻل ﻣﻊ أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور ﺑﺧﺻوص اﻟﻣواد اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳؤول ﻋﻧﮭﺎ.اﻟﻣواد اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
( ﯾﻌﻣﻠوا ﻛﻣﺳﺎﻋدﯾن ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم وﯾﻌﻣﻠواKoulunkäyntiavustajat) ﻣﺳﺎﻋدو اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣدرﺳﻲ
 وﻣن،(resurssiopettaja)  ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻓﻲ اﻟﻔﺻل ﻣﻌﻠم ﻟﻠﻣوارد.ﻛﻣرﺷدﯾن ﻓﻲ اﻟﻧوادي اﻟﻣﺳﺎﺋﯾﺔ
اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﻛون ھذا اﻟﻣﻌﻠم ﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠم اﻟداﺋم ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت أو أن ﯾﻘوم ﺑﺗﻌﻠﯾم ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺻﻐر ﺑﺻورة
.ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻋن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
( ﻣﺳؤوﻻن ﻋن اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟﻣدرﺳﯾﺔapulaisrehtori) ( وﻣﺳﺎﻋد ﻧﺎظر اﻟﻣدرﺳﺔRehtori) ﻧﺎظر اﻟﻣدرﺳﺔ
.واﻷﻣور اﻹدارﯾﺔ
.( ﯾﻌﻣل ﻛﻣﺳﺎﻋد ﻟﻠﻣدﯾر ﻓﻲ اﻷﻣور اﻟﻌﻣﻠﯾﺔKoulusihteeri) ﺳﻛرﺗﯾر اﻟﻣدرﺳﺔ
ﻣﺎ اﻟذي ﯾﺗم ﺗﻌﻠﯾﻣﮫ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ؟
:ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗرﻛز اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣواد ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
 ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻣﮭﺎرات اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﻧﻔس أو اﻟﻠﻐﺎت أو،ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻣواد ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
 ﺣﯾﻧﺋذ ﯾﺗم إﺳﺗﻐﻼل ﺳﺎﻋﺎت وﺣﺻص أﻛﺛر ﻟﺗﻠك اﻟﻣﺎدة ﻣن ﻣﺎ.اﻟرﯾﺎﺿﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ أو اﻟﻌﻠوم اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ أو اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ
.ﯾﻘره اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻘطرﯾﺔ

Mitä oppiaineita opiskellaan eri luokilla?
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ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻣواد اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﻌﻠﯾﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻔﺻول اﻟدراﺳﯾﺔ؟
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 اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﻧﻠﻧدﯾﺔ ﻛﻠﻐﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ/ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم واﻷدب

englannin kieli (A1-kieli)

(A1 – اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ )اﻟﻠﻐﺔ

matematiikka

اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت

ympäristö- ja luonnontieto
fysiikka ja kemia

ﻋﻠوم اﻟطﺑﯾﻌﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ
اﻟﻔﯾزﯾﺎء واﻟﻛﯾﻣﯾﺎء

historia (ja yhteiskuntaoppi)

(اﻟﺗﺎرﯾﺦ )وﻋﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎع

biologia ja maantieto

اﻟﺟﻌراﻓﯾﺎ واﻷﺣﯾﺎء

uskonto/elämänkatsomustieto

ﻋﻠوم اﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ/اﻟدﯾن

musiikki, kuvataide, käsityö

اﻷﺷﻐﺎل اﻟﯾدوﯾﺔ، ﻓن اﻟﺗﺻوﯾر،اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ

liikunta
terveystieto
ruotsin kieli (B1-kieli)
oppilaanohjaus
valinnaisaineet
vapaaehtoisesti valittava A2-kieli
kotitalo
us
taide ja taitoaineiden valinnaiset

اﻟرﯾﺎﺿﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ
اﻟﻌﻠوم اﻟﺻﺣﯾﺔ
(B1 – اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺳوﯾدﯾﺔ )اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﺗوﺟﯾﮫ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ
اﻟﻣواد اﻹﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ
ً  اﻟﺗﻲ ﯾﺗم إﺧﺗﯾﺎرھﺎ ﺗطوﻋﺎA2 اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﺗدﺑﯾر
اﻟﻣﻧزﻟﻲ
taide ja taitoaineiden valinnaiset

Viikkotunnit eri luokka-asteilla

اﻟﺣﺻص اﻷﺳﺑوﻋﯾﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف درﺟﺎت اﻟﻔﺻول:

1.–2. luokat 20 tuntia viikossa
3.–4. luokat 23 tuntia viikossa
5.–6. luokat 26 tuntia viikossa
7.–9. luokat 30 tuntia viikossa

اﻟﻔﺻول  2 – 1اﻟﺣﺻص  20ﺣﺻﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع.
اﻟﻔﺻول  4 – 3اﻟﺣﺻص  23ﺣﺻﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع.
اﻟﻔﺻول  6 – 5اﻟﺣﺻص  26ﺣﺻﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع.
اﻟﻔﺻول  9 – 7اﻟﺣﺻص  30ﺣﺻﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع.

?Mitä kieliä koulussa opiskellaan

ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﻌﻠﯾﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ؟
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اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ )اﻟﻠﻐﺔ – (A1
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺳوﯾدﯾﺔ )اﻟﻠﻐﺔ (B1 -
ً
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم إﺧﺗﯾﺎرھﺎ طوﻋﯾﺎ )اﻟﻠﻐﺔ (A2 -
اﻟﻠﻐﺔ اﻹﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ )اﻟﻠﻐﺔ (B2 -
اﻟﻠﻐﺔ اﻷم ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﻧﻠﻧدﯾﺔ ﻛﻠﻐﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ
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)englannin kieli (A1-kieli
)ruotsin kieli (B1-kieli

2

1

)vapaaehtoisesti valittava kieli (A2-kieli
valinnainen kieli
)(B2-kieli
oma äidinkieli
suomi toisena kielenä

Oman äidinkielen opetus
Opetus on tarkoitettu vieraskielisten oppilaiden oman äidinkielen tai hänen
kotonaan puhutun kielen kielitaidon ylläpitoon. Lisäksi sitä voi opiskella
ulkomailta muuttaneet suomen - tai ruotsinkieliset oppilaat, jotka ylläpitävät
ulkomailla hankittua kielitaitoa.
Oman äidinkielen opetukseen ilmoittautuminen on vapaaehtoista. Jos tunneille
on ilmoittautunut, on silloin osallistuttava opetukseen. Oman äidinkielen
tunneille osallistuminen lisää oppilaan viikkotuntimäärää.
Oman äidinkielen osaaminen on tärkeää, koska se kehittää ajattelua,
kielenkäyttötaitoja, itseilmaisua ja viestintää. Oman äidinkielen oppiminen on
tärkeä osa sosiaalisten suhteiden ja maailmankuvan muodostumista ja
persoonallisuuden kasvua.
Oman äidinkielen ryhmässä voi olla oppilaita eri luokka-asteilta, eri kouluista ja
eri kunnista.

:ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻷم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻠﻣﯾذ
اﻟﺗﻌﻠﯾم ﯾﺳﺗﮭدف اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻧﺎطﻘﯾن ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﺗﻌﻠﯾﻣﮭم ﻟﻐﺗﮭم اﻷم أو اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﮭﺎرات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻲ
 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﺗﻌﻠم ﻓﯾﮭﺎ أﯾﺿﺎ ً اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻔﻧﻠﻧدﯾﯾن أو اﻟﺳوﯾدﯾﯾن اﻟذﯾن.ﯾﺗﺣدث ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل
.ﻗدﻣوا ﻣن اﻟﺧﺎرج واﻟذﯾن ﯾﻘوﻣوا ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﮭﺎراﺗﮭم اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻠﻣوھﺎ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج
. إذا ﺗم اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺣﺻص ﻓﯾﺗوﺟب ﺣﯾﻧﺋذ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﯾﮭﺎ.اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻷم ھو طوﻋﻲ
.اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻷم اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟطﺎﻟب ﯾزﯾد ﻣن اﻟﺣﺻص اﻷﺳﺑوﻋﯾﺔ ﻟﻠطﺎﻟب
 ﻷﻧﮭﺎ ﺗطور ﻣن اﻟﺗﻔﻛﯾر وﻣﮭﺎرات إﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐﺔ،ﻣن اﻟﻣﮭم ﻟﻠطﺎﻟب أن ﯾﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﻠﻐﺔ اﻷم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮫ
 ﺗﻌﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻷم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟطﻔل ﯾﻌﺗﺑر ﺟزءاً ﻣﮭﻣﺎ ً ﻟﻧﻣو اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﻧﻔس واﻟﺗواﺻل
.وﺗﺷﻛﯾل اﻟﺗﺻور ﻋن اﻟﻌﺎﻟم واﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻣﺗواﺟداً ﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف درﺟﺎت اﻟﻔﺻول
.اﻟدراﺳﯾﺔ وﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣدارس وﻣن ﻣﺧﺗﻠف ﺑﻠدﯾﺎت اﻟﺳﻛن
 ﻓﻣن اﻟﻣﮭم أن ﯾﻌﻠم اﻟواﻟدان ﻟطﻔﻠﮭﻣﺎ ﻟﻐﺗﮭم،ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻛون اﻟﻣدرﺳﺔ ﻻ ﺗﻌﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻷم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻠﻣﯾذ
.اﻷم

Vaikka koulussa ei opetettaisi oppilaan äidinkieltä, on tärkeää, että vanhemmat
opettavat lapselle omaa äidinkieltään.
Suomi toisena kielenä –opetus
Sellaiset oppilaat, joiden suomen kielen taito ei ole äidinkielisen tasoinen kaikilla
kielen osa-alueilla opiskelevat suomea toisena kielenä.
Kriteerinä käytetään ainoastaan kielitaidon tasoa eikä esimerkiksi synnyinmaata,
kansalaisuutta, väestörekisteriin merkittyä äidinkieltä tai Suomessa -oloaikaa.
Keskeinen tavoite on perusopetuksen loppuun mennessä mahdollisimman hyvä
suomen kielen taito, jonka avulla oppilas pystyy opiskelemaan täysipainoisesti
kaikkia perusopetuksen oppiaineita ja hän pystyy jatkamaan opintojaan
perusopetuksen jälkeen.

:ﺗﻌﻠﯾم – اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﻧﻠﻧدﯾﺔ ﻛﻠﻐﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ
،أوﻟﺋك اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﻣﮭﺎراﺗﮭم ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﻧﻠﻧدﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﻠﻐﺔ اﻷم ﻣن ﺣﯾث ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺟزاء اﻟﻠﻐوﯾﺔ
.ﻓﺈﻧﮭم ﯾﺗﻌﻠﻣوا اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﻧﻠﻧدﯾﺔ ﻛﻠﻐﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ
ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻛﻣﻌﯾﺎر ﻓﻘط ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﮭﺎرات اﻟﻠﻐوﯾﺔ وﻟﯾس ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﺑﻠد اﻟﻣوﻟد أو اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ أو اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ
.ﻛﻠﻐﺔ أم ﻓﻲ داﺋرة ﺗﺳﺟﯾل اﻷﻧﻔس أو اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﻗﺿﺎھﺎ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ ﻓﻧﻠﻧدا
اﻟﮭدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ھو أن ﺗﻛون اﻟﻣﮭﺎرات ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﻧﻠﻧدﯾﺔ ﺟﯾدة ﺑﺄﻛﺑر ﻗدر ﻣﻣﻛن وذﻟك إﻟﻰ ﯾﻧﮭﻲ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣرﺣﻠﺔ
 ﺑﺣﯾث ﯾﺗﻣﻛن اﻟطﺎﻟب ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ أن ﯾدرس وﺑﻛﺛﺎﻓﺔ وﺗرﻛﯾز ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣواد اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻣرﺣﻠﺔ،اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ
.اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ وأن ﯾﻛون ﻗﺎدرا ً ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾﻣﮫ ﺑﻌد ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ

Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetus
Uskonnon opetus järjestetään oppilaiden enemmistön uskontokunnan
mukaisesti evankelis-luterilaisen uskonnon opetuksena. Kaikki oppilaat, jotka
kuuluvat evankelisluterilaiseen kirkkoon osallistuvat tähän uskonnon
opetukseen. Myös oppilas, joka ei kuulu evankelis-luterilaiseen kirkkoon, voi
osallistua evankelis-luterilaiseen uskonnon opetukseen, jos huoltaja ilmoittaa.
Jos oppilas kuuluu ortodoksiseen kirkkokuntaan tai muuhun Suomessa
rekisteröityyn uskonnolliseen yhdyskuntaan, hänelle järjestetään oman
uskontonsa opetusta, jos oppilaan huoltaja pyytää sitä ja opetuksen järjestäjän
alueella on kolme kyseiseen uskontokuntaan kuuluvaa.
Elämänkatsomustiedon opetusta järjestetään niille uskonnollisiin yhdyskuntiin
kuulumattomille oppilaille, jotka eivät osallistu evankelis-luterilaisen uskonnon
opetukseen, jos kaikista Keravan perusopetuksen oppilaista tällaisia oppilaita on
vähintään kolme.

:ﺗﻌﻠﯾم اﻟدﯾن وﻋﻠوم اﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ
 ﺟﻣﯾﻊ اﻟطﻼب.ﯾﺗم ﺗﻧظﯾم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟدﯾﻧﻲ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠدﯾﺎﻧﺔ ﻟﻣﻌظم اﻟطﻼب وذﻟك ﺑﺗﻌﻠﯾم اﻟدﯾﺎﻧﺔ اﻹﻧﺟﯾﻠﯾﺔ – اﻟﻠوﺛرﯾﺔ
 ﻛذﻟك اﻟطﺎﻟب اﻟذي ﻻ ﯾﺗﺑﻊ إﻟﻰ اﻟﻛﻧﯾﺳﺔ.اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟﻠﻛﻧﯾﺳﺔ اﻹﻧﺟﯾﻠﯾﺔ اﻟﻠوﺛرﯾﺔ ﯾﺷﺎرﻛوا ﻓﻲ ھذا اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟدﯾﻧﻲ
 إذا ﻛﺎن. إذا وﻟﻲ أﻣره أﺑﻠﻎ ﺑذﻟك، ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﮫ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾم اﻟدﯾﺎﻧﺔ اﻹﻧﺟﯾﻠﯾﺔ – اﻟﻠوﺛرﯾﺔ،اﻹﻧﺟﯾﻠﯾﺔ – اﻟﻠوﺛرﯾﺔ
 ﻓﺈﻧﮫ ﺳوف ﯾﺗم ﺗﻧظﯾم ﺗﻌﻠﯾم ﻟﻠدﯾن،اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺗﺎﺑﻌﺎ ً إﻟﻰ اﻷﺑرﺷﯾﺔ اﻷرﺛوذﻛﺳﯾﺔ أو ﻟدﯾﺎﻧﺔ أﺧرى ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻧﻠﻧدا
. إذا طﻠب وﻟﻲ اﻷﻣر ذﻟك وﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧظم ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺛﻼث ﺗﻼﻣﯾذ ﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟﺗﻠك اﻟدﯾﺎﻧﺔ،اﻟﺧﺎص ﺑﮫ
ﯾﺗم ﺗﻧظﯾم ﺗﻌﻠﯾم ﻋﻠوم اﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻷوﻟﺋك اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذي ﻻ ﯾﺗﺑﻌوا ﻷي دﯾﺎﻧﺔ وﻻ ﯾﺷﺎرﻛوا ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟدﯾﻧﻲ
. إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك ﺛﻼث ﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ھؤﻻء ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻛﯾراﻓﺎ،ﻟﻠﻛﻧﯾﺳﺔ اﻹﻧﺟﯾﻠﯾﺔ اﻟﻠوﺛرﯾﺔ
 ﯾﺗم.ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻋن ﺗﻌﻠﯾم اﻟدﯾن وﻋﻠوم اﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﻧﺎظر اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻊ ﻟﮭﺎ
.ﺗﻌﺑﺋﺔ إﺳﺗﻣﺎرة ﺑﺧﺻوص اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺻص اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻋﻧد ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺻل اﻟدراﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺧرﯾف

Lisätietoja uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksesta saa oman koulun
rehtorilta. Uskontotunneille osallistumisesta täytetään lomake syyslukukauden
alkaessa.
Uskonnon opetusta säätelevät valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet ja
kuntakohtainen opetussuunnitelma. Koulussa annettava uskonnon opetus ei ole
perustuslaissa tarkoitettua uskonnon harjoittamista.
Koulu voi järjestää uskonnollisia tilaisuuksia kuten jumalanpalveluksia ja
uskonnollisia päivänavauksia.
Ketään ei voida velvoittaa osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon
harjoittamiseen

 اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟدﯾﻧﻲ.ﻣﻘوﻣﺎت ﺧطﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻘطرﯾﺔ وﺧطﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل ﺑﻠدﯾﺔ ﺳﻛن ﺗﻘوم ﺑﺿﺑط اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟدﯾﻧﻲ
.اﻟذي ﯾﺗم ﺗﻌﻠﯾﻣﮫ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن ﺿﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺷﻌﺎﺋر اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟدﺳﺗور
.ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﻧظﯾم أﺣداث دﯾﻧﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﺻﻠوات اﻟدﯾﻧﯾﺔ وإﻓﺗﺗﺎﺣﺎت دﯾﻧﯾﺔ ﻟﺑدء اﻟﯾوم
.ﻻ ﯾﺟوز إﺟﺑﺎر أي ﺷﺧص ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺷﻌﺎﺋر دﯾﻧﯾﺔ ﻻ ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ ﻣﻌﺗﻘداﺗﮫ

Valmistava opetus
Opetus on tarkoitettu oppilaalle, jonka suomen kielen taito ei ole riittävä
yleisopetuksen ryhmässä opiskelemiseen. Oppilaalle tehdään henkilökohtainen
opinto-ohjelma.
Oppilas opiskelee suomen kieltä ja oppiaineita. Myös valmistavassa opetuksessa
noudatetaan opetussuunnitelmaa.
Opetuspaikkoja on ylä- ja alakoulussa. Opetuspaikka ei välttämättä ole oppilaan
kotia lähinnä olevassa koulussa. Opetuksen kesto on yksilöllistä, 1-2 lukuvuotta.
Osittainen opiskelu yleisopetuksen ryhmissä aloitetaan mahdollisimman varhain.
Oppilas siirtyy kokonaan ikätasonsa mukaiseen ryhmään, kun hän osaa suomea
niin hyvin, että opiskelu yleisopetuksessa onnistuu.

Lukujärjestys
Oppilaan työ– eli lukujärjestyksessä näkyy, milloin koulupäivä alkaa ja päättyy.
Oppitunnit kestävät tavallisesti 45 minuuttia. Oppitunteja voidaan myös yhdistää
ja pitää peräkkäin. Alemmilla vuosiluokilla on noin 4 oppituntia ja ylemmillä noin
6 oppituntia päivässä.
Kouluun täytyy tulla silloin, kun päivä lukujärjestyksen mukaan alkaa.
Välitunneilla mennään ulos. Koulupäivän päättyessä poistutaan koulun tiloista.

:اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﺣﺿﯾري
ﯾﺳﺗﮭدف ﺑﮭذا اﻟﺗﻌﻠﯾم أوﻟﺋك اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﻣﮭﺎراﺗﮭم ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﻧﻠﻧدﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠم ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم
. ﯾﺗم وﺿﻊ ﺧطﺔ ﺗﻌﻠﯾم ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﮭذا اﻟﺗﻠﻣﯾذ.اﻟﻌﺎم
. ﯾﺗم ﺗطﺑﯾق ﺧطﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﺣﺿﯾري.ﯾدرس اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﻧﻠﻧدﯾﺔ واﻟﻣواد اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
 ﻣن ﻏﯾر اﻟﺿروري أن ﻣﻛﺎن اﻟﺗﻌﻠﯾم.أﻣﺎﻛن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺗﻛون ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻹﺑﺗداﺋﯾﺔ وﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻹﻋدادﯾﺔ
– 1  ﻣدة اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺗﺗﻔﺎوت ﻣن ﺗﻠﻣﯾذ إﻟﻰ آﺧر.ﺳوف ﯾﻛون ﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن ﺑﯾت اﻟﺗﻠﻣﯾذ
.ً  ﻋﺎﻣﺎ ً دراﺳﯾﺎ2
 ﯾﺗﺣول اﻟﺗﻠﻣﯾذ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ.اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺟزﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم ﯾﺑدأ ﻓﻲ وﻗﺗﺎ ً ﻣﺑﻛراً ﻛﻠﻣﺎ أﻣﻛن ذﻟك
 ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻌرف اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﻧﻠﻧدﯾﺔ ﺑﺻورة ﺟﯾدة ﺑﺣﯾث ﯾﻧﺟﺢ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم،ﻧﻔس ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﻋﻣره ﺑﺻورة ﻛﻠﯾﺔ
.اﻟﻌﺎم

:ﺟدول اﻟﻣدرﺳﺔ
 اﻟﺣﺻص اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ.ﻋﻣل اﻟﺗﻠﻣﯾذ – أي ﻓﻲ ﺟدول اﻟﻣدرﺳﺔ ﯾﻛون ﻣدوﻧﺎ ً ﻣﺗﻰ ﯾﺑدأ اﻟﯾوم اﻟدراﺳﻲ وﻣﺗﻰ ﯾﻧﺗﮭﻲ
 ﻓﻲ. اﻟﺣﺻص اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن دﻣﺟﮭﺎ أﯾﺿﺎ ً أو ﺟﻌﻠﮭﺎ واﺣدة ﺑﻌد اﻷﺧرى. دﻗﯾﻘﺔ45 ﺗﺳﺗﻐرق ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة
. ﺣﺻص ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﯾوم6 ً  ﺣﺻص ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﻌﻠﯾﺎ ﺗﻘرﯾﺑﺎ4 ً اﻟﻔﺻول اﻟدﻧﯾﺎ ﺗﻛون ھﻧﺎك ﺗﻘرﯾﺑﺎ
 ﺧﻼل اﻹﺳﺗراﺣﺎت ﺑﯾن اﻟﺣﺻص.ﯾﺟب اﻟﻣﺟﻲء إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻛﻣﺎ ھو ﻣدون ﻟذﻟك اﻟﯾوم ﻓﻲ ﺟدول اﻟﻣدرﺳﺔ
. ﻋﻧد إﻧﺗﮭﺎء اﻟﯾوم اﻟدراﺳﻲ ﻧﻐﺎدر ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ.ﻧذھب إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج

Oppiaineiden lyhenteitä
AI = äidinkieli
BG = biologia ja maantieto
EN = englannin kieli
FK = fysiikka ja kemia
HI = historia
KO = kotitalous
KU = kuvataide
KÄ = käsityö
LI = liikunta
LIT = liikunta, tytöt
LIP = liikunta, pojat
MA = matematiikka
MU = musiikki
OPO = oppilaanohjaus
RU = ruotsi
SA = saksa
TT = terveystieto
TN = tekninen käsityö
TS = tekstiilikäsityö
UE = uskonto
YHT.OPPI = yhteiskuntaoppi
YMP = ympäristötieto
Lapselle annetaan koulusta joka syksy uusi lukujärjestys. Lukujärjestyksen
näkee myös Wilmasta.

:إﺧﺗﺻﺎرات اﻟﻣواد اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
AI = اﻟﻠﻐﺔ اﻷم
BG = اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ واﻷﺣﯾﺎء
EN = اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ
FK = اﻟﻔﯾزﯾﺎء واﻟﻛﯾﻣﯾﺎء
HI = اﻟﺗﺎرﯾﺦ
KO = اﻟﺗدﺑﯾر اﻟﻣﻧزﻟﻲ
KU = ﻓن اﻟﺗﺻوﯾر
KÄ = اﻷﺷﻐﺎل اﻟﯾدوﯾﺔ
LI = اﻟرﯾﺎﺿﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ
LIT =  اﻟﺑﻧﺎت،اﻟرﯾﺎﺿﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ
LIP =  اﻷوﻻد،اﻟرﯾﺎﺿﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ
MA = اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت
MU = اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ
OPO = اﻟﺗوﺟﯾﮫ اﻟطﻼﺑﻲ
RU = اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺳوﯾدﯾﺔ
SA = اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ
TT = اﻟﻌﻠوم اﻟﺻﺣﯾﺔ
TN = اﻷﺷﻐﺎل اﻟﯾدوﯾﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ
TS = اﻷﺷﻐﺎل اﻟﯾدوﯾﺔ ﻟﻸﻧﺳﺟﺔ
UE = اﻟدﯾن
YHT.OPPI = ﻋﻠوم اﻹﺟﺗﻣﺎع
YMP = ﻋﻠوم اﻟطﺑﯾﻌﺔ
 اﻟﺟدول اﻟﻣدرﺳﻲ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن اﻹطﻼع ﻋﻠﯾﮫ.ﯾﻣﻧﺢ اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ ﻛل ﺧرﯾف ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ ﺟدول ﻣدرﺳﻲ ﺟدﯾد
.ﻓﻲ ﻓﯾﻠﻣﺎ

Mitä tarvikkeita kouluun otetaan mukaan?
Koulusta saa vihkot, kirjat ja muita välineitä opiskelun tueksi. Huoltajat hankkivat
itse lapselleen mm. penaalin, koululaukun ja liikuntavaatteet liikuntatunneille.
Välitunneilla ollaan ulkona, myös pakkasella. Huoltajien täytyy huolehtia siitä,
että lapsella on riittävän lämpimät ja säähän sopivat ulkovaatteet.
Liikuntatunneille tarvitaan erilliset liikuntavaatteet, jotta muilla tunneilla
pidettävät vaatteet pysyvät puhtaina. Sopiva asu liikuntatunneille on esimerkiksi
t-paita ja väljät housut. Ulkoliikuntatunteja varten tarvitaan myös
urheilujalkineet.
Uimaan mennessä on varattava mukaan uimapuku, pyyhe ja laudeliina.

ﻣﺎ ھﻲ اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣﺗوﺟب إﺻطﺣﺎﺑﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ؟
 أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور ﯾﺟﻠﺑوا ﺑﺄﻧﻔﺳﮭم.ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﻓﺎﺗر واﻟﻛﺗب واﻟوﺳﺎﺋل اﻷﺧرى ﻟدﻋم اﻟدراﺳﺔ
.إﻟﻰ اﻟطﻔل أﻣور ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻣﻘﻠﻣﺔ وﺣﻘﯾﺑﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ وﻣﻼﺑس اﻟرﯾﺎﺿﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟرﯾﺎﺿﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ
 ﻋﻠﻰ أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور أن.ً ﺣﺗﻰ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﺟود ﻣﺗﺟﻣدا،ﺧﻼل اﻹﺳﺗراﺣﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺣﺻص ﻧﻛون ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج
.ﯾﻌﺗﻧوا ﺑﺄن اﻟطﻔل ﻟدﯾﮫ ﻣﻼﺑس داﻓﺋﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ وﺗﻼﺋم اﻟﺟو اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج
 ﻛﻲ ﺗﺑﻘﻰ اﻟﻣﻼﺑس اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﺣﺻص،ﻟﻠﺣﺻص اﻟرﯾﺎﺿﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻧﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻼﺑس اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ
 اﻟﻣﻼﺑس اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ أﺛﻧﺎء ﺣﺻص اﻟرﯾﺎﺿﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ھﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺗﻲ ﺷﯾرت واﻟﺳراوﯾل.اﻷﺧرى ﻧظﯾﻔﺔ
. ﻟﺣﺻص اﻟرﯾﺎﺿﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ھﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ أﯾﺿﺎ ً إﻟﻰ اﻷﺣذﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ.اﻟﻔﺿﻔﺎﺿﺔ
. ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﺟﺎھز ًة ﻣﻼﺑس اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ واﻟﻔوطﺔ وﻏطﺎء ﻟﻠﻣﻘﻌد،ﻋﻧد اﻟذھﺎب إﻟﻰ اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ
 ﻓﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ وﻟﻲ اﻷﻣر، إذا ﻓﻘد اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﮫ ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ.ﯾﺟب اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌدات اﻟﻣدرﺳﯾﺔ
.أن ﯾﻌوض اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣﻔﻘود إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ

Koulutarvikkeista täytyy pitää hyvää huolta. Jos koulusta annettu kirja häviää,
huoltajien tulee korvata hävinnyt kirja koululle.
Työ- ja loma-ajat
·
·
·
·
·
·

Lukuvuodessa on 190 päivää.
Syyslukukausi alkaa elokuun puolivälissä ja kestää jouluun asti.
Kevätlukukausi aloitetaan uuden vuoden jälkeen ja se kestää viikon 22
viimeiseen arkipäivään asti.
Syyslukukaudella vietetään syyslomaa, jonka ajankohdasta ja kestosta
päätetään vuosittain.
Kevätlukukaudella vietetään talvilomaa viikolla 8. Joulu– ja tammikuun
vaihteessa vietetään noin 2 viikon joululoma. Myös pääsiäisen aikaan on
muutama vapaapäivä.
Kesäloma kestää noin 2,5 kuukautta.
Tarkat päivämäärät ilmoitetaan Keravan kaupungin internetsivuilla.

:أوﻗﺎت اﻟﻌﻣل واﻟﻌطﻠﺔ
.ً  ﯾوﻣﺎ190 ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ
.ﻓﺻل اﻟﺧرﯾف اﻟدراﺳﻲ ﯾﺑدأ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف ﺷﮭر أﻏﺳطس وﯾﺳﺗﻣر ﺣﺗﻰ ﺷﮭر دﯾﺳﻣﺑر
.22 ﻓﺻل اﻟرﺑﯾﻊ اﻟدراﺳﻲ ﯾﺑدأ ﺑﻌد اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟدﯾدة وﯾﺳﺗﻣر ﺣﺗﻰ أﺧر ﯾوم ﻋﻣل ﻣن اﻷﺳﺑوع
ﺗوﺟد ھﻧﺎك ﻋطﻠﺔ ﺧرﯾف ﻓﻲ ﻓﺻل اﻟﺧرﯾف اﻟدراﺳﻲ ﯾﺗم إﻗرار ﻣوﻋدھﺎ وﻣدﺗﮭﺎ ﻛل ﺳﻧﺔ ﺑﺻورة
.ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ
 وﺣﺗﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺷﮭر8 ﺧﻼل ﻓﺻل اﻟرﺑﯾﻊ اﻟدراﺳﻲ ﺗﻛون ھﻧﺎك ﻋطﻠﺔ ﺷﺗوﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع اﻟﺛﺎﻣن
 ﻛﻣﺎ أﻧﮫ ھﻧﺎك.دﯾﺳﻣﺑر وﺑداﯾﺔ ﺷﮭر ﯾﻧﺎﯾر ﺣﯾث ﯾﺗم ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻗﺿﺎء أﺳﺑوﻋﯾن ﻋطﻠﺔ ﻛﻌطﻠﺔ ﻋﯾد اﻟﻣﯾﻼد
.ﺑﺿﻌﺔ أﯾﺎم ﻋطﻠﺔ ﺧﻼل ﻋﯾد اﻟﻔﺻﺢ
.ً ﺷﮭرا2,5 ﻋطﻠﺔ اﻟﺻﯾف ﺗﺳﺗﻐرق

·
·
·
·
·
·

.اﻟﺗوارﯾﺦ اﻷﻛﺛر دﻗﺔ ﻧﻘوم ﺑﺎﻹﺑﻼغ ﻋﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺣﺎت اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻛﯾراﻓﺎ

Poissaolot
Poissaolo vähentää oppilaan saaman opetuksen määrää ja siksi perheen tulisi
lomailla silloin, kun koulussa on loma.
Vanhemmat voivat anoa erityisestä syystä lapselle lomaa, eli vapautusta
koulutyöstä, mutta vanhempien täytyy huolehtia, että lapsi opiskelee ne asiat,
joita on opetettu silloin, kun lapsi on ollut poissa. Opettajalta saa yleensä
tehtäviä poissaolon ajaksi. Näin varmistetaan, ettei poissaolo haittaa oppilasta ja
muun luokan työskentelyä.
Kouluun täytyy tulla ajoissa joka päivä, jotta oppilas pysyy mukana opetuksessa.
Huoltajan on ilmoitettava kouluun, jos oppilas joutuu olemaan pois koulusta
sairauden tai muun syyn vuoksi.
Poissaolon aikana tekemättä jääneistä tehtävistä oppilas voi ottaa päivittäin
vanhempiensa avulla selvää luokkatoverilta tai opettajalta.

:اﻟﻐﯾﺎﺑﺎت
 ﻟذﻟك ﯾﺗوﺟب أن ﺗﻛون ﻋطﻠﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ،اﻟﻐﯾﺎب ﯾﻘﻠل ﻣن ﻛﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺗﻠﻣﯾذ
.ﺗﻛون ﻓﯾﮭﺎ ﻋطﻠﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ
 وﻟﻛن ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ، أي إﻋﻔﺎء ﻣن اﻟﻌﻣل اﻟدراﺳﻲ،ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟواﻟدﯾن اﻟطﻠب ﻷﺳﺑﺎب ﺧﺎﺻﺔ ﻋطﻠﺔ ﻟﻠطﻔل
 ﻋﺎدةً ﻣﺎ ﯾﻛون ﻣن.ً اﻟواﻟدﯾن اﻹﻋﺗﻧﺎء ﺑﺄن ﯾﻘوم اﻟطﻔل ﺑدراﺳﺔ ﺗﻠك اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻌﻠﻣﮭﺎ ﺣﯾﻧﺋذ ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎن ﻏﺎﺋﺑﺎ
 ﺑذﻟك ﯾﺗم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻟﻐﯾﺎب ﻟم.اﻟﻣﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻌﻠﯾﻣﮭﺎ أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة اﻟﺗﻐﯾب ﻣن اﻟﻣﻌﻠم
.ﯾﺳﺑب ﺿرراً ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ وﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل اﻟدراﺳﻲ داﺧل اﻟﻔﺻل
 ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ وﻟﻲ اﻷﻣر أن. ﻛﻲ ﯾﻛون اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣﺗﺎﺑﻌﺎ ً ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم،ﯾﺗوﺟب اﻟﻣﺟﻲء إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوﻋد اﻟﻣﺣدد
. إذا ﻛﺎن اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣﻠزﻣﺎ ً ﺑﺎﻟﻐﯾﺎب ﻋن اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﻣرض أو ﺑﺳﺑب آﺧر،ﯾﺑﻠﻎ اﻟﻣدرﺳﺔ
ﺑﺧﺻوص اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺗم ﺣﻠﮭﺎ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺗﻐﯾب ﻓﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟطﺎﻟب إﺳﺗﯾﺿﺎح ذﻟك ﯾوﻣﯾﺎ ً ﺑﻣﺳﺎﻋدة واﻟدﯾﮫ
.ﻣن زﻣﻼﺋﮫ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ أو ﻣن اﻟﻣﻌﻠم
اﻷﯾﺎم اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻣواﺿﯾﻊ ﻣﻌﯾﻧﺔ وأﯾﺎم اﻟﻌﻣل أﯾﺎم اﻟﺳﺑت ﺗﻌﺗﺑر أﯾﺿﺎ ً ﻣن ﺿﻣن اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﻛذﻟك اﻟﻌﻣل
.اﻟدراﺳﻲ وھﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﮭﻣﺔ ﻛﺄﯾﺎم ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﺛل ﺑﺎﻗﻲ أﯾﺎم اﻟدراﺳﺔ

Teemapäivät ja lauantaityöpäivät kuuluvat myös opetussuunnitelman mukaan
koulutyöhön ja ne ovat yhtä tärkeitä koulupäiviä kuin kaikki muutkin.
Kouluruokailu
Koulussa tarjotaan joka päivä maksuton lounas. Kouluateria on monipuolinen,
tasapainoinen ja maistuva. Se on noin kolmasosa päivittäisestä
ravinnontarpeesta. Koulun ruokasalissa tarjotaan maksullista välipalaa
iltapäivällä. Kodin täytyy vastata muista lapsen aterioista.
Kouluruokailussa myös opitaan. Ruokailutilanteessa voidaan tutustua
suomalaiseen ja kansainväliseen ruokakulttuuriin ja opitaan hyviä ruokailutapoja.
Ruokailun merkitystä on hyvä korostaa myös kotona.

:اﻟطﻌﺎم اﻟﻣدرﺳﻲ
 وھﻲ ﺗﺷﻛل ﺛﻠث اﻟﺣﺎﺟﺔ. اﻟوﺟﺑﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ وﻣﺗزﻧﺔ وﻟذﯾذة.ﯾﻘدم ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ ﻛل ﯾوم وﺟﺑﺔ ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ
 ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﻘدم أﯾﺿﺎ ً وﺟﺑﺔ ﺧﻔﯾﻔﺔ ﻣﻘﺎﺑل دﻓﻊ أﺟر.اﻟﺿرورﯾﺔ ﻣن اﻟﻐذاء ﻓﻲ اﻟﯾوم
. اﻟﻣﻧزل ھو اﻟﻣﺳؤول ﻋن وﺟﺑﺎت اﻟطﻌﺎم اﻷﺧرى ﻟﻠطﻔل.ﺧﻼل ﻓﺗرات ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟظﮭر
 أﺛﻧﺎء ﺗﻧﺎول اﻟطﻌﺎم ﻣن اﻟﻣﻣﻛن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟطﻌﺎم.ﯾﺗم اﻟﺗﻌﻠم أﯾﺿﺎ ً أﺛﻧﺎء ﺗﻧﺎول اﻟطﻌﺎم اﻟﻣدرﺳﻲ
 ﻣن اﻟﺟﯾد اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ أھﻣﯾﺔ ﺗﻧﺎول اﻟطﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺑﯾت.اﻟﻔﻧﻠﻧدﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ وﺗﻌﻠم اﻟﻌﺎدات اﻟﺟﯾدة ﻟﺗﻧﺎول اﻟطﻌﺎم
.ً أﯾﺿﺎ

Jos lapsella on erityisruokavalio
Keittiöhenkilöstön ja kouluterveydenhoitajan kanssa voidaan sopia poikkeavan
ruuan tarjoamisesta terveydellisistä tai uskonnollista syistä. Huoltajat täyttävät
lomakkeen, jolla ilmoitetaan eritysruokavaliosta. Erityisruokavaliolomake löytyy
Keravan internet-sivuilta Kasvatus, opetus ja koulutus –osiosta. Lomake
palautetaan koulun keittiöhenkilökunnalle.
Jos lapsi tarvitsee terveydellisistä syistä erikoisruokavaliota, tarvitaan lääkärin –
tai terveydenhoitajan todistus.

:إذا ﻛﺎن اﻟطﻔل ﻟدﯾﮫ ﻧظﺎم ﻏذاﺋﻲ ﺧﺎص
ﻣن اﻟﻣﻣﻛن اﻹﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣطﺑﺦ وﻣﻣرﺿﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﺧﺻوص ﺗﻘدﯾم ﻧظﺎم اﻟﻐذاء ﻏﯾر اﻟﻣﻌﺗﺎد
 إﺳﺗﻣﺎرة. ﯾﺗم اﻹﺑﻼغ ﻓﯾﮭﺎ ﻋن ﻧظﺎم اﻟﻐذاء اﻟﺧﺎص، ﯾﻘوم أوﻟﯾﺎء اﻷﻣر ﺑﺗﻌﺑﺋﺔ إﺳﺗﻣﺎرة.ﻷﺳﺑﺎب ﺻﺣﯾﺔ أو دﯾﻧﯾﺔ
 ﯾﺗم.ﻧظﺎم اﻟﻐذاء اﻟﺧﺎص ﺗوﺟد ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺣﺎت اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻛﯾراﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﺟزﺋﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻌﻠم
.إرﺟﺎع اﻹﺳﺗﻣﺎرة إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣطﺑﺦ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ
 ﻓﺈﻧﻧﺎ ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺷﮭﺎدة ﻣن اﻟطﺑﯾب أو ﻣن،إذا ﻛﺎن اﻟطﻔل ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻷﺳﺑﺎب ﺻﺣﯾﺔ إﻟﻰ ﻧظﺎم ﻏذاء ﺧﺎص
.اﻟﻣﻣرﺿﺔ
. ﻧﺄﻣل ﺑﺄن ﯾﺗواﺻل أوﻟﯾﺎء اﻷﻣر ﻣﺑﺎﺷر ًة ﻣﻊ ﻣطﺑﺦ اﻟﻣدرﺳﺔ،ًإذا ﻛﺎن اﻟﻧظﺎم اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟطﻔل ﺻﻌﺑﺎ

Jos lapsen erikorisruokavalio on vaikea toivomme, että huoltajat ottavat yhteyttä
myös suoraan koulun keittiöön.
Toimintaa oppituntien jälkeen

:اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت ﺑﻌد اﻟﺣﺻص اﻟدراﺳﯾﺔ

Koululaisten iltapäivätoiminta

:اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟﻣﺳﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ

Toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista. Iltapäivätoiminnassa ollaan
ryhmässä, jonka tarkoitus on antaa lapselle mahdollisuus viettää vapaa-aikaa,
leikkiä ja nauttia kulttuurista. Toiminnan avulla lapsesta voidaan pitää huolta
koulupäivän jälkeen, kun vanhemmat ovat työssä.
Koululaisten iltapäivätoiminta on tarkoitettu
·
·
·

ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille
erityisen tuen piirissä opiskeleville oppilaille
ensisijaisesti lapsille, jotka vanhempien työn tai opiskelun vuoksi
joutuvat olemaan yksin kotona.

Toimintaa järjestetään koulun toiminta-aikoina (ma-pe) klo 12-16 välisenä
aikana.
Maksu riippuu perheen tuloista.

 ﺧﻼل اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟﻣﺳﺎﺋﯾﺔ ﺗﻛون ھﻧﺎك ﻣﺟﻣوﻋﺎت ھدﻓﮭﺎ ﻣﻧﺢ اﻟطﻔل إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ.اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ھﻲ طوﻋﯾﺔ
 ﻋن طرﯾق اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﻣﻛن رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل ﺑﻌد اﻟﯾوم.ﻗﺿﺎء وﻗت اﻟﻔراغ واﻟﻠﻌب واﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ
. ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟواﻟدان ﻓﻲ اﻟﻌﻣل،اﻟﻣدرﺳﻲ
:اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﯾﺳﺗﮭدف ﺑﮭﺎ
.اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟدراﺳﻲ اﻷول واﻟﺛﺎﻧﻲ
.اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﯾدرﺳوا ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻹﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ
.اﻷوﻟوﯾﺔ ﻷوﻟﺋك اﻷطﻔﺎل اﻟذي ھم ﻣﻠزﻣون ﺑﺎﻟﺑﻘﺎء ﺑﻣﻔردھم ﻓﻲ اﻟﺑﯾت ﺑﺳﺑب ﻋﻣل أو دراﺳﺔ اﻟواﻟدﯾن

·
·
·

.16 – 12 ﯾﺗم ﺗﻧظﯾم اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرات ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ )اﻷﺛﻧﯾن – اﻟﺟﻣﻌﺔ( ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺳﺎﻋﺔ
.اﻟدﻓﻊ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ دﺧل اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﺎدي:
ﺗوﺟد ﻓﻌﺎﻟﯾﺎت ﻧوادي ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣدارس ﻛﯾراﻓﺎ اﻹﺑﺗداﺋﯾﺔ واﻹﻋدادﯾﺔ.
ﺑﺈﻣﻛﺎﻧك أن ﺗﺳﺄل ﻋن ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻠﻣﯾذ.
ﻓﻲ اﻟﻧوادي ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﻛون ھﻧﺎك ﻓﻌﺎﻟﯾﺎت ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ واﻟرﯾﺎﺿﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾرك واﻟدراﻣﺎ أو
اﻟﺑرﻟﻣﺎن .ﯾﺗم ﺟﻣﻊ رﻏﺑﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻛل ﻋﺎم ﻋن ﻣواﺿﯾﻊ اﻟﻧوادي .اﻟﻧوادي اﻟﺗﻲ ﺗﻧظﻣﮭﺎ اﻟﻣدارس ﺗﻛون
ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ.
اﻟﻧوادي اﻟﺗﻲ ﺗﻧظﻣﮭﺎ ﺟﻣﻌﯾﺎت اﻵﺑﺎء واﻷﻣﮭﺎت واﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻷﺧرى ﺗﻛون ﻣﻘﺎﺑل أﺟر.

ﻧﺎدي اﻟوظﺎﺋف اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ:
ﻣن اﻟﻣﻣﻛن اﻹﺟﺗﻣﺎع ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ ﻧﺎدي اﻟوظﺎﺋف اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﯾوم اﻟدراﺳﻲ .ﻣن اﻟﻣﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻣن
ھﻧﺎك ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺣل اﻟوظﺎﺋف اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ.
اﻟﻧﻘل إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ:
اﻟﻧﻘل إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﺟﺎﻧﻲ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أن ﺗﻛون اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ أﻛﺛر ﻣن  5ﻛﯾﻠوﻣﺗراً ،أو أن اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﺻﻌﺑﺔ أو ﻣﺗﻌﺑﺔ أو ﺧطرة ﻋﻧد اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻹﻋﺗﺑﺎر اﻟﻌﻣر واﻷوﺿﺎع اﻟﺳﺎﺋدة.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻓﺈن اﻟﻧﻘل إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ ﯾﻛون ﻣﺟﺎﻧﻲ:
ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻔﺻول  ،2 – 1ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أن ﺗﻛون اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ طوﻟﮭﺎ  3ﻛﯾﻠوﻣﺗر أو أﺑﻌد ﻣن ذﻟك.
ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻔﺻول  ،9 – 3ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أن ﺗﻛون اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ طوﻟﮭﺎ  5ﻛﯾﻠوﻣﺗر أو أﺑﻌد.
إذا ﻛﺎن اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﯾداوم ﻓﻲ ﻣدرﺳﺔ أﺧرى ﻏﯾر ﺗﻠك اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺧﺻﺻﺗﮭﺎ اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل
ﻣدرﺳﺔ اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ ،ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﯾﺗم ﺗﻧظﯾم اﻟﻧﻘل إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ وﻻ ﯾﺗم ﺗﻌوﯾﺿﮫ.
إذا ﻛﺎن اﻟطﺎﻟب ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗﺧﺻص ،ﻓﺈن ﻧﻘﻠﮫ إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ ﯾﺗم ﺗﻧظﯾﻣﮫ ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻛل ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدة.

Kerhotoiminta
Kaikilla Keravan ala- ja yläkouluilla on kerhotoimintaa.
Voit kysyä lisätietoja oppilaan omasta koulusta.
Kerhoissa voi olla muun muassa musiikkia, liikuntaa, sirkusta, draamaa tai
parlamentti. Oppilailta kerätään vuosittain toiveita kerhojen aiheiksi.
Koulujen järjestämät kerhot ovat ilmaisia.
Vanhempainyhdistysten ja muiden järjestäjien kerhot ovat maksullisia.
Läksykerho
Koulussa voi kokoontua läksykerho koulun jälkeen. Siellä saa apua läksyjen
tekoon.
Koulukuljetus
Koulukuljetus on maksuton, mikäli koulumatka on yli 5 kilometriä tai
koulumatka on ikä ja olosuhteet huomioon ottaen vaikea, rasittava tai
vaarallinen.
Lisäksi koulukuljetus on maksuton:
1.–2.-luokkalaisille, mikäli koulumatka on 3 km tai pidempi
3.–9.-luokkalaisille, mikäli koulumatka on 5 km tai pidempi.
Jos oppilas käy koulua muussa koulussa kuin siinä koulussa, jonka kaupunki on
oppilaalle osoittanut, esimerkiksi musiikkiluokalla, koulukuljetusta ei järjestetä
eikä korvata.
Jos oppilas on erityisopetuksessa, hänen koulukuljetuksensa järjestetään
yksilökohtaisesti.

ﯾﺗﻘﺎﺳم اﻟﺑﯾت واﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﺧﺻوص دوام اﻟطﻔل ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ:
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻛﺑرى ﻋن ﺗرﺑﯾﺔ اﻷطﻔﺎل ﺗﻛون ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟواﻟدﯾن .اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗدﻋم اﻟواﻟدﯾن ﻛﻣرﺑﯾن .اﻟطﻔل ﻓﻲ
اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻋﺿو ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدرﺳﻲ وﺗﻘوم اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﺗرﺑﯾﺔ وﺗﻌﻠﯾم اﻟطﻔل.

ﻣن اﻟﻣﮭم:
 ...ﺣﻔظ اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟطﻔل واﻟﻣدرﺳﺔ.
 ...اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ،ﺑﺄن اﻟطﻔل ﯾﻘوم ﺑﺣل وظﺎﺋﻔﮫ اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ.
 ...ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻏﯾﺎﺑﺎت اﻟطﻔل واﻹﺑﻼغ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟطﻔل ﻣرﯾﺿﺎ ً.
 ...ﻗراءة اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗرﺳل إﻟﻰ اﻟﺑﯾت واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ.
 ...اﻹﺑﻼغ ﻋن اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺛر ﻓﻲ دوام اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣدرﺳﻲ )اﻟﻣرض ،اﻟﻌﻼج ،ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻋﺎﺋﻠﯾﺔ ،ﺗﻐﯾﯾر ﺣﯾﺎﺗﻲ
ھﺎﺋل وﻣﺎ ﺷﺎﺑﮫ ذﻟك(.
 ...إﺑﻼغ اﻟﻣدرﺳﺔ إذا ﻛﺎن اﻟطﻔل ﯾﺗﻌرض ﻟﻠﻣﺿﺎﯾﻘﺔ.
 ...اﻟﻣﺟﻲء إﻟﻰ أﻣﺳﯾﺎت أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور واﻟﻧﻘﺎﺷﺎت ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن واﻟﻣﻌﻠﻣﯾن واﻟﻠﻘﺎءات اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﻧظﻣﮭﺎ
اﻟﻣدرﺳﺔ.
 ...اﻟﻣﺟﻲء ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد إﻟﻰ اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻣدرﺳﺔ .إذا ﻟم ﯾﻛن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن اﻟﻣﺟﻲء إﻟﻰ
اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ،ﺣﯾﻧﺋذ ﯾﺗوﺟب اﻹﺑﻼغ ﻋن ذﻟك ﻣﻧذ وﻗت ﻛﺎﻓﻲ.
 ...ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣن ﺟﺎﻧﺑﮫ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻷﻣور اﻟداﻋﻣﺔ ﻟﻠطﻔل اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮭﺎ.

Koti ja koulu jakavat vastuun oppilaan koulunkäynnistä
Vanhemmilla on tärkein vastuu lasten kasvatuksesta. Koulu tukee vanhempia
kasvattajina. Lapsi on koulussa kouluyhteisön jäsen ja koulu kasvattaa ja opettaa
lasta.
On tärkeää
… pitää yhteyttä lapsen opettajiin ja kouluun.
… huolehtia, että lapsi tekee kotitehtävät.
… seurata lapsen poissaoloja ja ilmoittaa kun lapsi on sairas.
… lukea kotiin tulleet viestit ja vastata niihin.
… kertoa oppilaan koulunkäyntiin vaikuttavista asioista (sairaus, lääkitys,
)perheen kriisi, iso elämänmuutos ym.
… ilmoittaa koululle, jos lasta kiusataan.
… tulla vanhempainiltoihin, vanhempainvartteihin ja muihin koulun järjestämiin
tapaamisiin.
… tulla ajallaan sovittuihin tapaamisiin. Jos ei pääse tapaamiseen, siitä täytyy
ilmoittaa ajoissa.
… vastata osaltaan sovituista lapsen tukemiseen liittyvistä asioista.

Kodin ja koulun yhteistyö
Huoltajat tapaavat koulun henkilökuntaa esimerkiksi vanhempainilloissa,
kolmikantakeskusteluissa ja opettajien henkilökohtaisissa tapaamisissa.
Muita vanhempia voi tavata vanhempainilloissa, koulun juhlissa, tapahtumissa ja
retkillä, koti- ja kouluyhdistyksissä sekä luokkatoimikunnissa.
Joskus tarvitaan tiivistettyä yhteistyötä perheiden kanssa lapsen hyvinvointiin ja
oppimiseen liittyvissä asioissa.
Kun yhteistyö toimii hyvin, lapset käyvät innokkaammin koulua ja opettajat
tutustuvat lapseen paremmin. Vanhemmat saavat myös tärkeää tietoa lapsen
oppimisesta, kasvusta ja tukemisesta.
Vanhempainfoorumi
Vanhempainfoorumin tavoitteena on olla vuorovaikutuksessa oppilaiden
huoltajien kanssa, antaa tietoa koulutoimessa vireillä olevista ja
päätöksentekoon tulevista asioista sekä tiedottaa ajankohtaisista koulumaailmaa
koskevista uudistuksista ja muutoksista.
Vanhempainfoorumiin on nimetty edustajat kasvatus- ja opetuslautakunnasta,
kasvatus- ja opetustoimesta ja koulujen vanhempainyhdistysten huoltajista (yksi
edustaja/yhdistys).
Vanhempainfoorumi kokoontuu kaksi kertaa lukuvuodessa.

:اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻣﺷﺗرك ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺑﯾت واﻟﻣدرﺳﺔ
أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور ﯾﻘﺎﺑﻠوا اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻓﻲ أﻣﺳﯾﺎت أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور وﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎﺷﺎت اﻟﺛﻼﺛﯾﺔ
.اﻷطراف وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠم
ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور اﻵﺧرﯾن ﺧﻼل أﻣﺳﯾﺎت أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور وﻓﻲ إﺣﺗﻔﺎﻻت اﻟﻣدرﺳﺔ وﻓﻲ اﻷﺣداث
.واﻟرﺣﻼت وﻓﻲ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﺑﯾﺗﯾﺔ واﻟﻣدرﺳﯾﺔ وﻛذﻟك ﻓﻲ ﻟﺟﻧﺔ ﻓﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟﻔﺻل
.أﺣﯾﺎﻧﺎ ً ﺗﻛون ھﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎون اﻟﻣﺷﺗرك اﻟﻣﻛﺛف ﻣﻊ اﻟﻌﺎﺋﻼت ﻟرﻓﺎھﯾﺔ اﻟطﻔل وﻓﻲ اﻷﻣور اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم
 ﻓﺈن اﻷطﻔﺎل ﯾذھﺑوا إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋن طﯾب ﺧﺎطر واﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﯾﺗﻌرﻓوا،ًﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻣﺷﺗرك ﻓﻌﺎﻻ
. ﯾﺣﺻل اﻟواﻟدان أﯾﺿﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﮭﻣﺔ ﻋن ﺗﻌﻠم اﻟطﻔل وﻧﻣوه ودﻋﻣﮫ.ﻋﻠﻰ اﻷطﻔﺎل ﺑﺻورة أﻓﺿل

:ﻣﻧﺗدى أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور
اﻟﮭدف ﻣن ﻣﻧﺗدى أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور ھو اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن أوﻟﯾﺎء أﻣور اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن
اﻷﻣور ﻗﯾد اﻟﺗداول ﻣن اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ وﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻣور اﻟﻘﺎدﻣﺔ وﻛذﻟك اﻹﺑﻼغ ﻋن اﻷﺣداث
.اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة وﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﮭﺎ ﻣن ﺗﺟدﯾدات وﺗﻐﯾﯾرات
ﯾﻌﯾن ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻟﻣﻧﺗدى أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور ﻣن ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم وﻣن ﻓﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم وﻣن أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور
.(ﻋن ﻛل ﺟﻣﻌﯾﺔ/ﻓﻲ ﺟﻣﻌﯾﺔ أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور )ﻣﻣﺛل
.ﻣﻧﺗدى أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور ﯾﺟﺗﻣﻊ ﻣرﺗﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ

Mikä Wilma on?
Internetpalvelu Wilman kautta huoltajat saavat tietoa lastensa opetuksesta ja
opetusjärjestelyistä.
Wilmaan tarvitaan käyttäjätunnukset
Kun lapsi aloittaa koulunkäynnin, huoltajat saavat Wilma-tunnukset. Jokainen
huoltaja tekee itselleen yhden oman henkilökohtaisen tunnuksen. Tunnuksen
kautta hän voi hoitaa kaikkien perusopetuksessa olevien lastensa kouluasioita.

ﻣﺎ ھﻲ ﻓﯾﻠﻣﺎ؟
ﻋن طرﯾق ﺧدﻣﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻓﯾﻠﻣﺎ ﯾﻛون ﺑﺈﻣﻛﺎن أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﺗﻌﻠﯾم طﻔﻠﮭم وﻋن
.اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
:ھﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻹﺳﺗﺧدام ﻓﯾﻠﻣﺎ
 ﯾطﻠب ﻛل وﻟﻲ. ﯾﺣﺻل أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور ﻋﻠﻰ ﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟﻔﯾﻠﻣﺎ،ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺑدأ اﻟطﻔل اﻟدوام ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ
 ﻋن طرﯾق ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﯾﻛون ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﮫ اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺟﻣﯾﻊ.أﻣر ﻟﻧﻔﺳﮫ ﺗﻌرﯾف ﻣﺳﺗﺧدم ﺷﺧﺻﻲ ﺧﺎص ﺑﮫ
.اﻷﻣور اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟطﻔل ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ

Mitä Wilmassa näkyy?
Opettaja merkitsee Wilmaan oppilaan arvioinnit, tulevat kokeet, oppilaan
poissaolot ja näkee huoltajien Wilman kautta tekemät poissaoloselvitykset.
Opettaja voi keskustella huoltajan kanssa Wilmassa pikaviestien avulla. Koulu voi
laittaa Wilmaan myös tiedotteita, kyselyjä sekä oppilaiden lukujärjestykset.

ﻣﺎذا ﯾﺷﺎھد ﻓﻲ ﻓﯾﻠﻣﺎ؟
ﯾﻘوم اﻟﻣﻌﻠم ﺑﺗدوﯾن ﺗﻘﯾﯾﻣﺎت اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ ﻓﯾﻠﻣﺎ وﻛذﻟك اﻹﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎدﻣﺔ وﻏﯾﺎﺑﺎت اﻟطﺎﻟب وﯾﺷﺎھد ﻋن طرﯾق
 ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﻣﻌﻠم أن ﯾﺗﻧﺎﻗش ﻣﻊ وﻟﻲ اﻷﻣر ﻓﻲ ﻓﯾﻠﻣﺎ ﻋن.ﻓﯾﻠﻣﺎ ﺗوﺿﯾﺣﺎت اﻟﻐﯾﺎﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﮭﺎ أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور
 ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﻣدرﺳﺔ أﯾﺿﺎ ً أن ﺗﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﻓﯾﻠﻣﺎ اﻹﺳﺗﻌﻼﻣﺎت واﻹﺳﺗﺑﯾﺎﻧﺎت وﻛذﻟك ﺟدول.طرﯾق اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﺳرﯾﻌﺔ
.اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﻠطﺎﻟب

Miten huoltajat voivat käyttää Wilmaa?
Huoltajat voivat olla Wilman kautta yhteydessä opettajiin opetukseen liittyvissä
asioissa ja ilmoittaa, jos oppilas on sairastunut. Huoltajat näkevät lapsen
arvosanat eri oppiaineissa ja selvittävät poissaoloja. Wilmassa huoltajat lukevat
koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat vastata rehtorin tai opettajan lähettämiin
kyselyihin.

ﻛﯾف ﯾﻛون ﺑﺈﻣﻛﺎن أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور إﺳﺗﺧدام ﻓﯾﻠﻣﺎ؟
ﺑﺈﻣﻛﺎن أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور ﺑﺈﺳﺗﺧدام ﻓﯾﻠﻣﺎ اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم واﻹﺑﻼغ ﻓﯾﻣﺎ إذا
 ﯾﺷﺎھد أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور ﺗﻘﯾﯾﻣﺎت اﻟطﺎﻟب ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣواد اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﯾﻘوﻣوا ﺑﺗوﺿﯾﺢ.ﻛﺎن اﻟطﺎﻟب ﻗد ﻣرض
 ﻋن طرﯾق ﻓﯾﻠﻣﺎ ﯾﻘرأ أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور اﻹﺳﺗﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﺳﻠﮭﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ وﺑﺈﻣﻛﺎﻧﮭم اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ.ﺳﺑب اﻟﻐﯾﺎﺑﺎت
.اﻹﺳﺗﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾرﺳﻠﮭﺎ ﻧﺎظر اﻟﻣدرﺳﺔ أو اﻟﻣﻌﻠم
.ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻋن ﻓﯾﻠﻣﺎ وﻋن ﻛﯾﻔﯾﺔ إﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ ﺗﺣﺻﻠوا ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﺳﻛرﺗﯾرة اﻟﻣدرﺳﺔ

Lisätietoja Wilmasta ja sen käytöstä saa koulusihteereiltä.
Ota yhteyttä oppilaan opettajaan, jos viestintä Wilman kautta tuntuu vaikealta.
On tärkeää, että vanhemmat ja opettaja ymmärtävät toisiaan.
Älä anna kenenkään muun käyttää Wilma-tunnuksiasi.

Miten osaamista arvioidaan?
Arviointi
Oppilaan arviointi tukee ja ohjaa oppilasta myönteisellä tavalla. Koulussa
arvioidaan
•oppimistuloksia
• työskentelytaitoja

.ً  إذا ﻛﺎن اﻟﺗواﺻل ﻋن طرﯾق ﻓﯾﻠﻣﺎ ﺻﻌﺑﺎ،ﺗواﺻل ﻣﻊ ﻣﻌﻠم اﻟﺗﻠﻣﯾذ
.ﻣن اﻟﻣﮭم أن أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور واﻟﻣﻌﻠم ﯾﻔﮭﻣوا ﺑﻌﺿﮭم اﻟﺑﻌض
.ﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﻷي ﺷﺧص آﺧر ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن أن ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻓﯾﻠﻣﺎ ﺑﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑك

ﻛﯾف ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﮭﺎرات؟
:اﻟﺗﻘﯾﯾم
: ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم.ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﯾدﻋم وﯾرﺷد اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺑﺷﻛل إﯾﺟﺎﺑﻲ
.· ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾم
.· ﻣﮭﺎرات اﻟﻌﻣل
.· ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم

• oppimisprosessia.
Oppilas arvioi myös itse omaa oppimisprosessiaan ja työskentelytaitojaan,
omien tavoitteidensa asettelua ja niiden saavuttamista sekä käyttäytymistään.

ﯾﻘوم اﻟﺗﻠﻣﯾذ أﯾﺿﺎ ً ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻌﻠﻣﮫ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮫ وﻣﮭﺎراﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل واﻷھداف اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑوﺿﻌﮭﺎ وﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ
.وﻛذﻟك ﺳﻠوﻛﮫ

Arvioinnin tarkoituksena on antaa oppilaalle ja huoltajille tietoa siitä, miten
oppilas etenee ja saavuttaa tavoitteet. Samoin arvioidaan oppilaan
käyttäytymistä ja työskentelyä. Oppilas itse asettaa työlleen tavoitteita ja
osallistuu sen arviointiin. Oppilaan on tärkeä saada tietoa osaamisestaan mm.
jatko-opintoihin pyrkimistä varten.

 ﻓﻲ.اﻟﮭدف ﻣن اﻟﺗﻘﯾﯾم ھو أن ﯾﻘدم ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ وﻟوﻟﻲ اﻷﻣر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗطور اﻟطﺎﻟب وﺗﺣﻘﯾﻘﮫ ﻟﻸھداف
 ﻣن اﻟﻣﮭم أن. ﯾﻘوم اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺑﻧﻔﺳﮫ ﺑوﺿﻊ أھداﻓﺎ ً ﻟﻌﻣﻠﮫ وﯾﺷﺎرك ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎ.ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻧﻘﯾم ﺳﻠوك اﻟﺗﻠﻣﯾذ وﻋﻣﻠﮫ
.ﯾﺣﺻل اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﻣﮭﺎراﺗﮫ ﻷﻣور ﻣﻧﮭﺎ اﻹﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﻣواﺻﻠﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﮫ

Oppimisen tuki
Kaikilla oppilailla on oikeus opetuksen tukipalveluihin. Tuen tarve on yksilöllistä.
Se voi olla tilapäistä tai jatkuvaa, vähäistä tai vahvempaa. Oppilaan apuna
voidaan käyttää yhtä tai useampaa tukimuotoa.
Kaikki oppilaat saavat yleistä tukea.
Yleinen tuki on osa jokapäiväistä koulutyötä. Tarvittaessa oppilaalle laaditaan
oppimissuunnitelma. Siinä sovitaan opetuksen erityisjärjestelyistä. Vanhemmat
keskustelevat luokanopettajan tai luokanvalvojan kanssa tukitoimista.
Yleinen tuki
Tukiopetus
Jos oppilas on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai tarvitsee oppimisessaan
lyhytaikaista tukea.
Joustavat opetusjärjestelyt
Opettajat suunnittelevat ja opettavat yhdessä yhtä, tai useampaa luokkaa osin
yhdessä, osin ryhmiteltynä eri tiloihin opetuksen aikana

:دﻋم اﻟﺗﻌﻠﯾم
 ﻓﮭﻲ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن. اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟدﻋم ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﻓرد إﻟﻰ آﺧر.ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟدﯾﮭم اﻟﺣق ﻓﻲ ﺧدﻣﺎت دﻋم اﻟﺗﻌﻠﯾم
 ﻣن اﻟﻣﻣﻛن إﺳﺗﻌﻣﺎل ﻛﻣﺳﺎﻋد ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ ﺷﻛل واﺣد أو أﻛﺛر ﻣن.أن ﺗﻛون ﻣؤﻗﺗﺔ أو ﻣﺳﺗﻣرة ﻗﻠﯾﻠﺔ أو أﻛﺛر ﺷدة
.ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟدﻋم
:ﯾﺣﺻل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ دﻋم ﻋﺎم
 ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ. ﻋﻧد اﻟﻠزوم ﻣن اﻟﻣﻣﻛن وﺿﻊ ﺧطﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ.اﻟدﻋم اﻟﻌﺎم ھو ﺟزء ﻣن اﻟﻌﻣل اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﯾوﻣﻲ
 ﯾﺗﻧﺎﻗش اﻟواﻟدان ﻣﻊ ﻣﻌﻠم اﻟﻔﺻل أو ﻣراﻗب اﻟﻔﺻل ﻋن اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت.اﻹﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم
.اﻟداﻋﻣﺔ
:اﻟدﻋم اﻟﻌﺎم
:اﻟدﻋم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ
.إذا ﻛﺎن اﻟطﺎﻟب ﻗد ﺗﺧﻠف ﻓﻲ دراﺳﺗﮫ ﺑﺻورة ﻣؤﻗﺗﺔ أو أﻧﮫ ﯾﺣﺗﺎج ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾﻣﮫ إﻟﻰ دﻋم ﻗﺻﯾر اﻟﻣدى
:اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣرﻧﺔ
ﯾﻘوم اﻟﻣﻌﻠﻣون ﺑﺎﻟﺗﺧطﯾط وﺗﻌﻠﯾم ﻓﺻل واﺣد أو ﻋدة أﺟزاء ﻣن اﻟﻔﺻول ﻣﻌﺎ ً ﺟزﺋﯾﺎ ً أو ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻓﻲ أﻣﺎﻛن
.ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة اﻟﺗﻌﻠﯾم

Eriyttäminen
Opiskelun laajuutta, syvyyttä ja etenemisnopeutta vaihdellaan. Oppiaineen
sisältöä, muotoa, opetusmenetelmää, havainnollistamistapaa tai osaamisen
osoittamistapaa muutetaan.
Osa-aikainen erityisopetus
Vahvistaa oppilaan oppimisedellytyksiä ja ehkäisee oppimiseen liittyvien
ongelmien kasvua. Osa-aikaisessa erityisopetuksessa kohteena ovat muun
muassa kielelliset ja matemaattiset taidot, opiskelutaidot ja työskentelytaidot.
Joskus voidaan myös antaa puheopetusta lievien artikulaatiovirheiden
korjaamiseksi.
Ohjauksellinen tuki
Tukee oppilaan onnistumista perusopetuksen eri vaiheissa, vahvistaa
opiskelutaitoja ja itseohjautuvuutta sekä kehittää oppilaan valmiuksia tehdä
opintojaan koskevia valintoja perusopetuksen aikana ja sen jälkeen.
Vuosiluokkiin sitomaton opetus
Oppiaineiden opinnoissa ei edetä vuosiluokkiin jaetun oppimäärän mukaisesti,
vaan oppilaan oman opinto-ohjelman mukaisesti. Näin oppilas ei jää luokalleen
mahdollisten hylättyjen tai puuttuvien suoritusten vuoksi.
Tulkitsemis- ja avustajapalvelut
Tulkitsemispalveluita käytetään oppilaan oppimisen suunnitteluun ja
koulunkäynnin tukemiseen liittyvissä tilanteissa.
Kodin ja koulun yhteistyö
Opetus ja kasvatus järjestetään yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten,
että jokainen oppilas saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta,
ohjausta ja tukea.
Kerhotoiminta ja koululaisten iltapäivätoiminta
Koululla järjestettävät kerhot ja koululaisten iltapäivätoiminta tukevat lapsen
kehitystä ja oppimista.

:اﻟﺗﻔﺎﺿل
 ﯾﺗم ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺿﻣون اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﺷﻛﻠﮭﺎ وطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم.ﯾﺗم ﺗﻐﯾﯾر ﻣدى إﺗﺳﺎع اﻟﺗﻌﻠﯾم وﺗﻌﻣﻘﮫ وﺳرﻋﺔ ﺗﻘدﻣﮫ
.ﺑﺣﯾث ﯾﻛون أﻛﺛر ﻣﻼﺣظﺔ أو ﺑﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣﮭﺎرات
:اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗﺧﺻص ﻟﺟزء ﻣن اﻟوﻗت
 اﻷﺟزاء اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﮭدﻓﮭﺎ.ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻘوﯾﺔ ﺷروط اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ وﯾﻣﻧﻊ ﻣن زﯾﺎدة اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم
اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗﺧﺻص ﻟﺟزء ﻣن اﻟوﻗت ھﻲ ﻛﺛﯾرة ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻣﮭﺎرات اﻟﻠﻐوﯾﺔ واﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ وﻣﮭﺎرات اﻟﺗﻌﻠم وﻣﮭﺎرات
. أﺣﯾﺎﻧﺎ ً ﯾﻛون ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻧﺎ ﺗﻘدﯾم ﺗﻌﻠﯾم ﻧطﻘﻲ ﻟﺗﺻﺣﯾﺢ اﻷﺧطﺎء اﻟﻠﻔظﯾﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ.اﻟﻌﻣل
:اﻟدﻋم اﻟﺗوﺟﯾﮭﻲ
 وﯾﻘوي ﻣﮭﺎرات اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗوﺟﯾﮫ اﻟذاﺗﻲ وﯾﻌﻣل ﻛذﻟك،ﯾدﻋم ﻧﺟﺎح اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ
.ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر ﺟﺎھزﯾﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺻﻧﻊ اﻟﺧﯾﺎرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻌﻠﯾﻣﮫ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ وﺑﻌده
:اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻏﯾر اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻔﺻل اﻟدراﺳﻲ
 وﻟﻛن وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ،ﻻ ﯾﺗم اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ ﺗﻌﻠم اﻟﻣواد اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻧﮭﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟﻣﻌد ﻟﻠﻔﺻل اﻟدراﺳﻲ
. ﺑذﻟك ﻻ ﯾرﺳب اﻟطﺎﻟب ﻟﯾﻌﯾد اﻟﻔﺻل ﺑﺳﺑب ﻋدم إﺟﺗﯾﺎز ﺑﻌض اﻟوظﺎﺋف اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ أو ﻧﻘﺻﮭﺎ.اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟطﺎﻟب
:ﺧدﻣﺎت اﻟﺗرﺟﻣﺔ واﻟﻣﺳﺎﻋدة
.ﺗﺳﺗﺧدم ﺧدﻣﺎت اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﻋﻧد اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻠﻣﯾذ وﻓﻲ اﻷﻣور اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑدﻋم دوام اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣدرﺳﻲ
:اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﯾن اﻟﺑﯾت واﻟﻣدرﺳﺔ
ﯾﺗم ﺗﻧظﯾم اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺑﯾوت وأوﻟﯾﺎء اﻷﻣور ﺑﺣﯾث أن ﯾﺣﺻل ﻛل ﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯾم وﺗوﺟﯾﮫ
.ودﻋم ﯾﻧﺎﺳب ﻣﺳﺗوى ﺗطوره وإﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮫ
:ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﺎدي واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟﻣﺳﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ
.اﻟﻧوادي اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم ﻓﻲ اﻟﻣدارس واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟﻣﺳﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﺗدﻋم ﺗطور اﻟطﻔل وﺗﻌﻠﻣﮫ

Tehostettua tukea saa jos
·
·

yleinen tuki ei ole riittävä
tuen tarve on säännöllinen.

Miten päätetään, saako oppilas tehostettua tukea?
Oppilaalle tehdään pedagoginen arvio, siitä mitä tukitoimia hän tarvitsee.
Vanhemmat neuvottelevat luokanopettajan tai luokanvalvojan kanssa
päätöksestä.
Tehostettu tuki
Tehostettua tukea annetaan silloin, kun yleinen tuki ei riitä. Kaikki yleisen tuen
muodot ovat jo käytössä. Tukea annetaan säännöllisesti tai usealla eri tavalla.
Tukea voi olla esim. materiaalilla ja työskentelytavoilla eriyttäminen, kokeiden
tekeminen joustavasti ja tukiopetus. Oppilaalle laaditaan oma
oppimissuunnitelma.
Tehostettu tuki on vahvempaa ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki.
Tehostetun tuen avulla tuetaan suunnitelmallisesti oppilaan oppimista ja
koulunkäyntiä ja tuen tehtävänä on ehkäistä ongelmien kasvamista ja
kasautumista.

:ﻣن اﻟﻣﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ دﻋم ﻣﻌزز إذا
.ً ﻟم ﯾﻛن اﻟدﻋم اﻟﻌﺎم ﻛﺎﻓﯾﺎ
.اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟدﻋم ﻣﻧﺗظﻣﺔ

·
·

 ﻓﻲ ﺣﺻول اﻟطﻔل ﻋﻠﻰ اﻟدﻋم اﻟﻣﻌزز؟،ﻛﯾف ﯾﺗم إﺻدار اﻟﻘرار
 أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور ﯾﺗﻧﺎﻗﺷوا ﻣﻊ ﻣدرس. ﻋن ﻣﺎ ھﻲ ﻓﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟدﻋم اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎﺟﮭﺎ،ﯾﺗم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﻘﯾﯾم ﺗرﺑوي ﻟﻠطﻔل
.اﻟﻔﺻل أو ﻣراﻗب اﻟﻔﺻل ﺑﺧﺻوص اﻟﻘرار
:اﻟدﻋم اﻟﻣﻌزز
 ﯾﺗم ﻣﻧﺢ. ﺟﻣﯾﻊ أﺷﻛﺎل اﻟدﻋم اﻟﻌﺎم ﺗﺳﺗﻌﻣل اﻵن.ً  ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﻛون اﻟدﻋم اﻟﻌﺎم ﻛﺎﻓﯾﺎ،ﯾﻣﻧﺢ اﻟدﻋم اﻟﻣﻌزز ﺣﯾﻧﺋذ
 اﻟدﻋم ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺗﻔﺎﺿل ﺑﺎﻟﻣواد وأطﺑﺎع.اﻟدﻋم ﺑﺻورة ﻣﻧﺗظﻣﺔ وﺑطرق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
. ﯾﺗم إﻧﺷﺎء ﺧطﺔ ﺗﻌﻠﯾم ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻠﻣﯾذ.اﻟﻌﻣل وﺗﻘدﯾم اﻹﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﺑﺻورة ﻣرﻧﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟداﻋم
 ﺑﻣﺳﺎﻋدة اﻟدﻋم اﻟﻣﻌزز ﯾﺗم دﻋم ﺗﻌﻠم اﻟطﺎﻟب ودواﻣﮫ.اﻟدﻋم اﻟﻣﻌزز ھو أﻗوى وذو ﻣدى أطول ﻣن اﻟدﻋم اﻟﻌﺎم
.اﻟﻣدرﺳﻲ ودﻋﻣﮫ ﻓﻲ وظﺎﺋﻔﮫ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺧطط ﻟﮭﺎ وﻛذﻟك ﻣﻧﻊ ﺗﺟﻣﻊ اﻟﻣﺷﺎﻛل وﺗراﻛﻣﮭﺎ

Erityistä tukea tarjotaan jos
·
·
·
·

yleinen ja tehostettu tuki ei ole riittävä
oppimisvaikeudet ovat pysyviä ja/tai vaikeita
oppilas tarvitsee erityisluokkamuotoista opetusta
oppilas tarvitsee oppiaineessa yksilöllistämistä

Miten päätetään, saako oppilas erityistä tukea?
Aikaisemmista tukitoimenpiteistä tehdään pedagoginen selvitys. Tarvittaessa
psykologi, lääkäri tai muu asiantuntija antaa lausunnon tai sosiaalisen
selvityksen. Lausunnossa kuvataan millaista erityisopetusta oppilas tarvitsee.
Vanhemmat neuvottelevat luokanopettajan tai luokanvalvojan kanssa
päätöksestä.
Erityinen tuki
Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joille muut tukitoimet eivät riitä.
Oppilas voi opiskella joko yleisopetuksen luokassa tai erityisluokassa. Kaikki
yleisen ja tehostetun tuen muodot ovat myös käytössä. Lisäksi oppilaalla voi
mahdollisesti olla yksilöllistettyjä oppiaineita ja pidennetty oppivelvollisuus.
Osa-aikainen erityisopettaja toimii yhdessä luokanopettajan tai aineenopettajan
kanssa ohjaamalla oppilasta yksilöllisesti tai pienissä ryhmissä.
Erityinen tuki suunnitellaan yhdessä vanhempien, opettajien ja oppilashuollon
työntekijöiden kanssa. Oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen
järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).
Oppilashuolto auttaa koulussa jaksamiseen ja hyvinvointiin liittyvissä
asioissa.
Miten oppilas pääsee koulun oppilashuollon asiakkaaksi?
Kuka voi ottaa yhteyttä? Oppilas, huoltaja tai muu henkilö voi pyytää oppilaalle
henkilökohtaista keskusteluaikaa.
Keneen otetaan yhteyttä? Yhteyttä voi ottaa psykologiin, koulukuraattorin tai
terveydenhoitajaan.

:ﯾﺗم ﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم اﻟﻣﺗﺧﺻص إذا
.اﻟدﻋم اﻟﻌﺎم واﻟدﻋم اﻟﻣﻌزز ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﯾن
.أو ﺻﻌﺑﺔ/اﻟﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم داﺋﻣﺔ و
.اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﻠﯾم ﺑﺷﻛل اﻟﻔﺻل اﻟﻣﺗﺧﺻص
.اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺧﺻﯾص ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ

·
·
·
·

ﻛﯾف ﯾﺻدر اﻟﻘرار ﻓﻲ ﺣﺻول اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟدﻋم اﻟﻣﺗﺧﺻص؟
 ﻋﻧد اﻟﻠزوم اﻷﺧﺻﺎﺋﻲ اﻟﻧﻔﺳﺎﻧﻲ أو اﻟطﺑﯾب أو ﺧﺑﯾر.ﯾﺗم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗوﺿﯾﺢ ﺗرﺑوي ﺑﺷﺄن ﻓﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟدﻋم اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
 ﻓﻲ اﻟﺗﻘرﯾر ﯾﺗم وﺻف ﻧوع اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗﺧﺻص اﻟذي ﯾﺣﺗﺎج إﻟﯾﮫ.آﺧر ﯾﻘوم ﺑﺗﻘدﯾم ﺗﻘرﯾر أو ﺗوﺿﯾﺢ إﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
.اﻟﺗﻠﻣﯾذ
.ﯾﻘوم اﻟواﻟدان ﺑﺎﻟﺗﺣﺎور ﻣﻊ ﻣﻌﻠم اﻟﻔﺻل أو ﻣراﻗب اﻟﻔﺻل ﺑﺧﺻوص اﻟﻘرار
:اﻟدﻋم اﻟﻣﺗﺧﺻص
 ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﺗﻠﻣﯾذ أن. اﻟذي ﻻ ﺗﻛﻔﯾﮭم ﻓﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟدﻋم اﻷﺧرى،ﯾﺗم ﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم اﻟﻣﺗﺧﺻص إﻟﻰ أوﻟﺋك اﻟﺗﻼﻣﯾذ
 ﺟﻣﯾﻊ أﺷﻛﺎل اﻟدﻋم اﻟﻌﺎم واﻟدﻋم اﻟﻣﻌزز ﻗﯾد.ﯾدرس إﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم أو ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎص
 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ ﻣواد ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﺧﺻوﺻﯾﺗﮫ وﻛذﻟك.ً اﻹﺳﺗﻌﻣﺎل أﯾﺿﺎ
.إﻟزاﻣﯾﺔ ﺗﻌﻠﯾم ﻣطوﻟﺔ
ﻣﻌﻠم ﻣﺗﺧﺻص ﻟﺟزء ﻣن اﻟوﻗت ﯾﻌﻣل ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻌﻠم اﻟﻔﺻل أو ﻣﻌﻠم اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﺈرﺷﺎد اﻟﺗﻠﻣﯾذ
.ﺑﺻورة ﻓردﯾﺔ أو ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺻﻐﯾرة
 ﯾﺗم إﻋداد ﺧطﺔ.ﯾﺗم ﺗﺧطﯾط اﻟدﻋم اﻟﺗﺧﺻﺻﻲ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟواﻟدﯾن واﻟﻣﻌﻠﻣﯾن وﻋﺎﻣﻠﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻼﺑﯾﺔ
(HOJKS) .ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻔردي

.اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻼﺑﯾﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ اﻷﻣور اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟرﻓﺎھﯾﺔ

ﻛﯾف ﯾﻛون ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﺗﻠﻣﯾذ أن ﯾﺻﺑﺢ زﺑوﻧﺎ ً ﻟدى اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻼﺑﯾﺔ؟
ﻣن اﻟذي ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﮫ اﻹﺗﺻﺎل؟ اﻟﺗﻠﻣﯾذ أم وﻟﻲ اﻷﻣر أو ﺷﺧص آﺧر ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﮫ أن ﯾطﻠب ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ ﻣوﻋد ﻟﻠﺣوار
.ﺷﺧﺻﻲ
ﺑﻣن ﻧﺗﺻل؟ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻷﺧﺻﺎﺋﻲ اﻟﻧﻔﺳﺎﻧﻲ أو اﻟﻌﺎﻣل اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ أو ﻣﻊ اﻟﻣﻣرﺿﺔ
.اﻟﻣدرﺳﯾﺔ

Milloin oppilas pääsee keskustelemaan? Viimeistään seitsemäntenä koulun
työpäivänä pyynnön esittämisen jälkeen.
Kiireellisessä tapauksessa on keskustelumahdollisuus samana tai seuraavana
koulun työpäivänä. Kiireellisyyden arvioi oppilashuollon asiantuntija.
Mitä keskustelun jälkeen tapahtuu? Koulussa arvioidaan, tarvitseeko oppilas
jatkossakin oppilashuollon palveluja vai tukea oppimisvaikeuksiin.
Miten selvitetään tarvitseeko oppilas tukea tai oppilashuollon palveluja?
Monialainen oppilashuollon asiantuntijaryhmä kokoontuu oppilaan tai hänen
huoltajansa suostumuksella. Tavallisesti huoltaja ja oppilas osallistuvat
kokoontumiseen.
Koulukuraattori ja Koulupsykologi auttavat, kun lapsella tai nuorella on
pulmia.
Psykologit tekevät tutkimuksia, tapaavat oppilaita ja neuvottelevat huoltajien,
opettajien ja yhteistyötahojen kanssa.
Syitä, joiden vuoksi oppilas (tai hänen vanhempansa) voi varata ajan psykologilta,
ovat esim. mielialan lasku, ahdistuneisuus, esiintymisjännitys tai ongelmat
sosiaalisissa suhteissa. Keskustelut ovat vapaaehtoisia ja luottamuksellisia.
Psykologi tekee jonkin verran myös oppimis- ja keskittymiskykyyn liittyviä
tutkimuksia. Näistä sovitaan yhdessä kodin ja koulun kanssa. Edellytyksenä on,
että oppilas saa jo muuta tukea koulussa (tukiopetus, laaja-alaisen
erityisopettajan antama tuki, oppimisen suunnitelma).
Koulukuraattorit auttavat, kun lapsella tai nuorella on pulmia
koulumotivaatiossa, kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu muutoksia.
Huolen aiheet voivat liittyä esimerkiksi koulunkäyntivaikeuksiin (luvattomat
poissaolot, kiusaaminen, pelot, vaikeudet luokkakavereiden kanssa), kotiin,
vapaa-aikaan tai päihteiden käyttöön.
Työskentely tapahtuu tapaamalla oppilasta ja tarvittaessa perhettä, yhteistyössä
opettajien kanssa. Kuraattori voi myös auttaa koulun ulkopuolisen avun ja tuen
hankkimisessa.
Kuraattoriin voi olla yhteydessä oppilas itse, vanhemmat, opettaja tai joku muu
oppilaan tilanteesta huolestunut henkilö.

.ﻣﺗﻰ ﯾﺗﺎح ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣﺟﻲء ﻟﻠﺣوار؟ ﻓﻲ ﻣوﻋد أﻗﺻﺎه اﻟﯾوم اﻟدراﺳﻲ اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻣن ﺑﻌد ﺗﻘدﯾم اﻟطﻠب
 ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﻧظم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺣوار ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﯾوم اﻟدراﺳﻲ أو ﻓﻲ اﻟﯾوم اﻟدراﺳﻲ،ﻓﻲ اﻷﻣور اﻟﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ
. ﯾﻘوم ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻣدى إﺳﺗﻌﺟﺎل اﻷﻣر ﺧﺑﯾر اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻼﺑﯾﺔ.اﻟﺗﺎﻟﻲ
 ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل أﯾﺿﺎ ً إﻟﻰ ﺧدﻣﺎت،ﻣﺎذا ﯾﺣدث ﺑﻌد اﻟﺣوار؟ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم
.اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻼﺑﯾﺔ أو إﻟﻰ دﻋم ﻓﻲ اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
ﻛﯾف ﯾﺗم ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺧدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻼﺑﯾﺔ؟
.ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺧﺑراء ﻣﺗﻌددة اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻣن اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻼﺑﯾﺔ ﺗﺟﺗﻣﻊ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ أو ﻣواﻓﻘﺔ وﻟﻲ أﻣره
.ﻋﺎد ًة ﻣﺎ ﯾﺷﺎرك ﻓﻲ اﻹﺟﺗﻣﺎع وﻟﻲ اﻷﻣر واﻟﺗﻠﻣﯾذ

اﻟﻌﺎﻣل اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ واﻷﺧﺻﺎﺋﻲ اﻟﻧﻔﺳﺎﻧﻲ ﯾﻘدﻣﺎن اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ھﻧﺎك ﻣﺷﺎﻛل ﻟدى اﻟطﻔل أو
.اﻟﺷﺎب

ﯾﻘوم اﻷﺧﺻﺎﺋﯾﯾن اﻟﻧﻔﺳﺎﻧﯾﯾن ﺑﺈﺟراء اﻟﻔﺣوﺻﺎت وﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ واﻟﺣوار ﻣﻊ أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور واﻟﻣﻌﻠﻣﯾن
.واﻟﺟﮭﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺎرك ﻓﻲ ذﻟك
اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﻷﺟﻠﮭﺎ ﯾﺈﻣﻛﺎن اﻟﺗﻠﻣﯾذ )أو واﻟده أو واﻟدﺗﮫ( أن ﯾﺣﺟز ﻣوﻋد ﻟدى اﻷﺧﺻﺎﺋﻲ اﻟﻧﻔﺳﺎﻧﻲ ھﻲ ﻋﻠﻰ
.ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﻹﻛﺗﺋﺎب اﻟﺑﺳﯾط واﻟﺿﯾق وإﺿطراﺑﺎت ﻣن اﻟظﮭور اﻟﻌﻠﻧﻲ أو اﻟﻣﺷﺎﻛل ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 ﯾﻘوم اﻷﺧﺻﺎﺋﻲ اﻟﻧﻔﺳﺎﻧﻲ ﺑﺑﻌض اﻟﻔﺣوﺻﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ.اﻟﻧﻘﺎﺷﺎت ھﻲ طوﻋﯾﺔ وﺗﺣﻔظ طﻲ اﻟﺳرﯾﺔ واﻟﻛﺗﻣﺎن
 ﯾﺷﺗرط ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺄن ﯾﺣﺻل. وﯾﺗم اﻹﺗﻔﺎق ﺑﺧﺻوﺻﮭﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺑﯾت واﻟﻣدرﺳﺔ.ﺑﺎﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم واﻟﺗرﻛﯾز
 ﺧطﺔ، اﻟدﻋم واﺳﻊ اﻟﻣدى اﻟذي ﯾﻘدﻣﮫ اﻟﻣﻌﻠم اﻟﻣﺗﺧﺻص،اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻠﻰ دﻋم آﺧر ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ )دﻋم ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ
.(اﻟﺗﻌﻠﯾم
اﻟﻌﺎﻣﻠون اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾون ﻟﻠﻣدرﺳﺔ ﯾﺳﺎﻋدوا ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻟدى اﻟطﻔل أو اﻟﺷﺎب ﻣﺷﺎﻛل ﻓﻲ اﻟﺣواﻓز اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ أو
 أﺳﺑﺎب اﻟﻘﻠق ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﺗﻌﻠق ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل.ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟزﻣﻼء أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣدوث ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﮫ
 اﻟﺻﻌوﺑﺎت ﻣﻊ، اﻟﺗﺧوﻓﺎت، اﻟﻣﺿﺎﯾﻘﺔ،اﻟﻣﺛﺎل ﺑﺎﻟﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻲ اﻟدوام اﻟﻣدرﺳﻲ )اﻟﻐﯾﺎﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻣرﺧص ﺑﮭﺎ
.اﻟزﻣﻼء ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ( أو ﺑﺎﻟﺑﯾت أو ﺑوﻗت اﻟﻔراغ أو ﺑﺈﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺳﻛرات أو اﻟﻣﺧدرات
 اﻟﻌﺎﻣل اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ.اﻟﻌﻣل ﯾﺣدث ﺑﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ وﻋﻧد اﻟﻠزوم اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون اﻟﻣﺷﺗرك ﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن
.ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﮫ أﯾﺿﺎ ً أن ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻌون واﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻣن ﺧﺎرج اﻟﻣدرﺳﺔ
ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﺗواﺻل ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻣل اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺑﻧﻔﺳﮫ أو اﻟواﻟدﯾن أو اﻟﻣﻌﻠم أو أي ﺷﺧص آﺧر
.ﻗﻠق ﺑﺧﺻوص ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ

Kouluterveydenhuolto
On maksutonta oppilashuollon palvelua, jonka tavoite on turvata koululaiselle
terve kasvu ja kehitys ja luoda hyvät olosuhteet oppimiselle ja terveydelle.
• Kouluterveydenhoitaja tarkastaa opiskelun alussa (mm. näkö, kuulo, kasvu,
rokotus ja terveystiedot). Vanhempi on tällöin mukana.
• Koululääkärin tarkastus kouluuntulovuonna ja 5. ja 8.lk. Vanhempi on tällöin
mukana.
• Hammashoito 1., 3., ja 5. luokilla.
Tapaturmavakuutus
Keravan kaupunki on ottanut tapaturmavakuutuksen kaikille peruskoulua
käyville keravalaisille oppilaille. Vakuutusturva ei kata vapaa-aikaa.
Kaikki kuuluvat kouluyhteisöön
Jos oppilasta kiusataan koulussa
Koulukiusaamiseen puututaan aina. Kiusaamistapauksissa oppilas tai vanhemmat
voivat ottaa heti yhteyttä opettajaan, rehtoriin tai terveydenhoitajaan.
Jokainen keravalainen koulu on KiVa-koulu eli kiusaamisen vastainen koulu.
Jokaisella koululla on toimintamalli, kuinka kiusaamista ehkäistään ja siihen
puututaan
Tukioppilaat ja kummioppilaat
Koululla voi olla kummioppilastoimintaa. Kummioppilas on yleensä saman
koulun vanhempi oppilas, joka auttaa ja opastaa uutta koululaista.
Jokaiselle seitsemännelle luokalle on nimetty omat 9. luokkalaiset
tukioppilaansa. Koulutettujen tukioppilaiden tehtävänä on tukea ja auttaa uusia
oppilaita sopeutumisessa uuteen kouluympäristöön.

:اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ
 ھدﻓﮭﺎ ﺗﺄﻣﯾن ﻧﻣو ﺻﺣﻲ وﺗطور ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ وﺧﻠق أوﺳﺎط ﺟﯾدة ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم،ﻋﺑﺎرة ﻋن رﻋﺎﯾﺔ طﻼﺑﯾﺔ ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ
.واﻟﺻﺣﺔ
ﺗﻘوم اﻟﻣﻣرﺿﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﻔﺣص ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ )أﻣور ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻧظر واﻟﺳﻣﻊ واﻟﻧﻣو واﻟﺗطﻌﯾﻣﺎت
. ﯾﻛون ﺣﯾﻧﺋذ ﺣﺎﺿرا ً وﻟﻲ اﻷﻣر.(واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ
 ﺣﯾﻧﺋذ ﯾﻛون وﻟﻲ.8  واﻟﺛﺎﻣن5 اﻟطﺑﯾب اﻟﻣدرﺳﻲ ﯾﻘوم ﺑﺎﻟﻔﺣص ﻋﻧد اﻟﻣﺟﻲء ﻟﻠﻔﺻول اﻟﺧﺎﻣس
.ًاﻷﻣر ﺣﺎﺿرا
.5  واﻟﺧﺎﻣس3  واﻟﺛﺎﻟث1 اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ﺑﺎﻷﺳﻧﺎن ﻓﻲ اﻟﻔﺻول اﻷول

·
·
·

:اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺿد اﻟﺣوادث
.ﻣدﯾﻧﺔ ﻛﯾراﻓﺎ ﻗﺎﻣت ﺑﺗﺄﻣﯾن ﺟﻣﯾﻊ طﻼب ﻣدﯾﻧﺔ ﻛﯾراﻓﯾﺎ اﻟذﯾن ھم ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺿد اﻟﺣوادث
.اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻻ ﯾﻐطﻲ وﻗت اﻟﻔراغ
:اﻟﺟﻣﯾﻊ ﯾﺗﺑﻌوا إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدرﺳﻲ
:إذا ﺗﻣت ﻣﺿﺎﯾﻘﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ
 ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﺣدوث اﻟﻣﺿﺎﯾﻘﺎت ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﺗﻠﻣﯾذ أو اﻟواﻟدﯾن اﻟﺗواﺻل.ﯾﺗم اﻟﺗدﺧل داﺋﻣﺎ ً ﻓﻲ اﻟﻣﺿﺎﯾﻘﺎت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ
 ﻛل ﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ ﻛﯾراﻓﺎ ھﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻛﯾﻔﺎ ﻛووﻟو.ﻣﺑﺎﺷر ًة ﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠم أو ﻧﺎظر اﻟﻣدرﺳﺔ أو اﻟﻣﻣرﺿﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ
.( أي ﻣدرﺳﺔ ﺿد اﻟﻣﺿﺎﯾﻘﺎت اﻟﻣدرﺳﯾﺔKiVa-koulu)
.ﻛل ﻣدرﺳﺔ ﻟدﯾﮭﺎ أﺳﻠوب ﻋﻣل ﻋن ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺿﺎﯾﻘﺎت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ واﻟﺗدﺧل ﻋﻧد ﺣدوﺛﮭﺎ

:اﻟطﻼب اﻟداﻋﻣﯾن واﻟطﻼب اﻟﻣﺗﺑﻧﯾن
 ﺗﻠﻣﯾذ ﺗﺑﻧﻲ اﻟدﻋم ھو ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة طﺎﻟب أﻛﺑر ﻣن.ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻌﺎﻟﯾﺎت ﺗﺑﻧﻲ اﻟدﻋم اﻟطﻼﺑﻲ
. ﯾﻘوم ﺑﻣﺳﺎﻋدة وإرﺷﺎد اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺟدد،ﻧﻔس اﻟﻣدرﺳﺔ
 وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟداﻋﻣﯾن اﻟﻣدرﺑﯾن ھﻲ. اﻟداﻋﻣﯾن ﻟﮫ9 ﻟﻛل ﻓﺻل ﺳﺎﺑﻊ ﯾﻛون ﻗد ﺗم ﺗﻌﯾﯾن ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻔﺻل اﻟﺗﺎﺳﻊ
.دﻋم وﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺟدد ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻗﻠم ﻣﻊ اﻟوﺳط اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﺟدﯾد

VERSO-oppilaat
Vertaissovittelijaoppilaat auttavat ristiriitojen osapuolina olevia oppilaita
löytämään itse ratkaisun. Oppilaat saavat kertoa oman näkemyksensä, kuvata
tuntemuksiaan ja pohtia eri ratkaisuvaihtoehtoja. Sovittelun lopuksi tehdään
osapuolia koskeva sopimus, jota seurataan.
Oppilaskunta
Kaikissa kouluissa toimii oppilaskunta, johon kaikki oppilaat kuuluvat. Sille
valitaan hallitus. Oppilaskunnan tarkoituksena on lisätä oppilaiden osallisuutta ja
ohjata oppilaita vaikuttamaan oman koulunsa asioihin. Oppilaat ovat mukana
suunnittelemassa koulun asioita, esimerkiksi koulun järjestyssääntöjä. Oppilaat
osallistuvat myös koulun eri juhlien suunnitteluun ja niiden toteuttamiseen.

:(VERSO) ﺗﻼﻣﯾذ – ﻓﯾرﺳو
 ﯾﺗﺎح.ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺗﺳووﯾﺔ ﯾﻘوﻣوا ﺑﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ھم أطراف ﻓﻲ ﻧزاع ﻛﻲ ﯾﺟدوا اﻟﺣل ﺑﻧﻔﺳﮭم
 ﻓﻲ.ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ أن ﯾﻘوﻟوا وﺟﮭﺔ ﻧظرھم وأن ﯾﻘوﻣوا ﺑوﺻف أﺣﺎﺳﯾﺳﮭم واﻟﺣدﯾث ﻋن ﻣﺧﺗﻠف إﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﺣل
.ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾﺔ ﯾﺗم إﻋداد إﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﯾﻣس اﻷطراف اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ وﺗﺗم ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﮫ

:اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟطﻼﺑﯾﺔ
 اﻟﮭدف ﻣن اﻟﻠﺟﻧﺔ. ﯾﺗم إﺧﺗﯾﺎر إدارة ﻟﮭﺎ. ﯾﺗﺑﻊ إﻟﯾﮭﺎ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ،ﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣدارس ﻟﺟﺎن طﻼﺑﯾﺔ
 ﯾﺷﺎرك اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ.اﻟطﻼﺑﯾﺔ ھو زﯾﺎدة ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟطﻼب وإرﺷﺎد اﻟطﻼب ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻷﻣور اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣدرﺳﺗﮭم
 ﯾﺷﺎرك اﻟﺗﻼﻣﯾذ أﯾﺿﺎ ً ﻓﻲ اﻟﺗﺧطﯾط.اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻸﻣور اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﻟﻧظم واﻟﺿواﺑط اﻟﻣدرﺳﯾﺔ
.ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻹﺣﺗﻔﺎﻻت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ وإﻧﺟﺎزھﺎ
.ﯾﺷﺎرك اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑدرﺟﺔ ﺗﻧﺎﺳب ﻣﺳﺗوى أﻋﻣﺎرھم ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﻣدرﺳﻲ وﻓﻲ اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻸﺣداث

Oppilaat osallistuvat ikätasolleen sopivalla tavalla koulutyön ja tapahtumien
suunnitteluun.
Koulukuvaus
Koko luokasta ja kaikista oppilaista otetaan joka vuosi koulukuva muistoksi
luokan oppilaista ja opettajasta. Vanhemmat maksavat koulukuvasta, jos
haluavat ostaa koulukuvan. Joskus koulussa saattaa käydä vieraita ja toimittajia,
jotka haluaavat ottaa kuvia. Vanhemmilta varmistetaan saako lapsen kuvia
käyttää ja saako lasta haastatella.
Oppimisympäristön tulee olla kaikille turvallinen
On tärkeää, että oppilas tuntee kuuluvansa koulun ja luokan sosiaaliseen
yhteisöön, tuntee että koulussa on turvallista olla ja luottaa aikuisiin ja muihin
oppilaisiin sekä saa heiltä myönteistä palautetta.

:اﻟﺗﺻوﯾر اﻟﻣدرﺳﻲ
 ﯾﻘوم أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور.ﻓﻲ ﻛل ﻋﺎم ﺗؤﺧذ ﺻورة ﺗذﻛﺎرﯾﺔ ﻟﻛل اﻟﻔﺻل وﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻛﺗذﻛﺎر ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ وﻟﻠﻣﻌﻠﻣﯾن
ً أﺣﯾﺎﻧﺎ ً ﯾﺄﺗﻲ ﻟزﯾﺎرة اﻟﻣدرﺳﺔ زوارا. إذا أرادوا ﺷراء اﻟﺻورة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ،ﺑدﻓﻊ ﺛﻣن ﺻورة اﻟﻣدرﺳﺔ
 ﯾﺗم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن إﺳﺗﻌﻣﺎل ﺻورة اﻟطﻔل. وﯾرﻏﺑون ﻓﻲ أﺧذ اﻟﺻور،وإﻋﻼﻣﯾﯾن
.أو ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن إﺟراء ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟطﻔل
:اﻟوﺳط اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﯾﺟب أن ﯾﻛون آﻣﻧﺎ ً ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ
 وﯾﺷﻌر ﺑﺄن اﻟﻣدرﺳﺔ آﻣﻧﺔ،ﻣن اﻟﻣﮭم أن ﯾﺷﻌر اﻟطﺎﻟب ﺑﺄﻧﮫ ﯾﺗﺑﻊ إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟوﺳط اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣدرﺳﻲ
.وأن ﯾﺛق ﺑﺎﻟﻛﺑﺎر واﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻵﺧرﯾن وﻛذﻟك أن ﯾﺣﺻل ﻣﻧﮭم ﻋﻠﻰ ردود إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ

Mitä kouluun ei saa tuoda?
Esineet, joiden hallussapito on laissa kielletty (esim. alkoholi) tai muutoin
vaaralliset esineet tai aineet, joiden kouluun tuomiseen ei ole hyväksyttävää
syytä.
Kouluun ei kannata tuoda rahaa tai muita arvokkaita esineitä. Jos koulupäivän
aikana katoaa puhelin tai muuta arvokasta, koulu ei vastaa niistä.
Kuka saa ottaa tavaroita pois oppilaalta?
Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa oppilaan tavarat ja oikeus työpäivän
aikana ottaa haltuunsa oppilaalta kielletty esine tai aine tai sellainen esine tai
aine, jolla oppilas häiritsee opetusta tai oppimista.
Jos oppilas käyttäytyy huonosti
Kasvatuskeskustelu
Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muutoin rikkoo koulun järjestystä,
menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa
epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti, voidaan määrätä
osallistumaan kasvatuskeskusteluun. Kasvatuskeskusteluun määrää koulun
opettaja tai rehtori. Kasvatuskeskustelu kirjataan ja siitä ilmoitetaan oppilaan
huoltajille.
Jos oppilas jatkaa epäasiallista käyttäytymistä, hänet voidaan määrätä uudelleen
kasvatuskeskusteluun tai jälki-istuntoon. Myös kurinpitorangaistuksia (kirjallinen
varoitus, määräaikainen erottaminen) voidaan joskus käyttää.
Jälki-istunto
Jälki-istunnossa voidaan teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä, harjoituksia ja
tehtäviä tai oppilas voidaan myös velvoittaa istumaan hiljaa jälki-istunnon ajan.
Jälki-istuntoa ei voida järjestää siten, että oppilas joutuisi sen seurauksena
jäämään pois opetuksesta.
Jos tekijä on varmuudella tiedossa, koulun opettaja tai rehtori voi määrätä
oppilaan puhdistamaan tai uudelleen järjestämään oppilaan tahallaan tai
huolimattomuuttaan likaaman tai sotkeman koulun omaisuuden tai tilan.
Tehtävä suoritetaan valvotusti eikä se saa olla oppilaalle vaaralliseksi tai
raskaaksi. Sen suorittaminen saa kestää korkeintaan kaksi tuntia.

ﻣﺎ اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺟوز إﺣﺿﺎرھﺎ إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ؟
اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﺣﯾﺎزﺗﮭﺎ ﻣﻣﻧوﻋﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ ً )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﻟﻛﺣول( أو ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ اﻷﺷﯾﺎء أو اﻟﻣواد اﻟﺧطرة
.واﻟﺗﻲ ﻻ ﯾوﺟد ﻣﺑرر ﻹﺣﺿﺎرھﺎ إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ
 ﻓﺈذا ﻓﻘد ﺧﻼل اﻟﯾوم اﻟدراﺳﻲ اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻧﻘﺎل.ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻔﺿل إﺣﺿﺎر اﻷﻣوال أو اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺛﻣﯾﻧﺔ إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ
. ﻓﺈن اﻟﻣدرﺳﺔ ﻏﯾر ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ذﻟك،أو ﺷﻲء آﺧر ﺛﻣﯾن
ﻣن اﻟذي ﯾﺣق ﻟﮫ أﺧذ اﻷﺷﯾﺎء ﻣن اﻟﺗﻠﻣﯾذ؟
اﻟﻣﻌﻠم أو ﻧﺎظر اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟدﯾﮫ اﻟﺣق ﻓﻲ ﻓﺣص أﻣﺗﻌﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ وﻟدﯾﮫ اﻟﺣق ﺧﻼل ﯾوم اﻟﻌﻣل أن ﯾﺄﺧذ ﻣن اﻟﺗﻠﻣﯾذ
.اﻷﺷﯾﺎء أو اﻟﻣواد اﻟﻣﻣﻧوﻋﺔ أو ﺗﻠك اﻷداة أو اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم اﻟطﺎﻟب ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺑﺈزﻋﺎج اﻟﺗﻌﻠﯾم أو اﻟﺗﻌﻠم

:إذا ﺗﺻرف اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺑﺻورة ﺳﯾﺋﺔ
:اﻟﺣوار اﻟﺗرﺑوي
اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﺎﻟﺗﺳﺑب ﺑﺎﻹزﻋﺎج ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم أو ﯾﻘوم ﺑﺻورة أﺧرى ﺑﺎﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻣدرﺳﻲ أو ﯾﺗﺻرف
ﺑﺻورة واھﯾﺔ أو ﯾﻌﺎﻣل اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻵﺧرﯾن أو اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑدون إﺣﺗرام أو ﯾﺳﻲء إﻟﻰ ﻗﯾﻣﮭم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
 ﯾﻘوم ﺑﺎﻷﻣر ﺑﺎﻟﺣوار اﻟﺗرﺑوي اﻟﻣﻌﻠم أو ﻧﺎظر.ﺣﯾﻧﺋذ ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺗﻌﯾﯾن أن ﯾﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﺣوار اﻟﺗرﺑوي
. ﯾﺗم ﺗدوﯾن اﻟﺣوار اﻟﺗرﺑوي وإﺑﻼﻏﺔ إﻟﻰ أوﻟﯾﺎء أﻣر اﻟﺗﻠﻣﯾذ.اﻟﻣدرﺳﺔ
 ﻓﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾؤﻣر ﻣن ﺟدﯾد ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺣوار اﻟﺗرﺑوي،إذا إﺳﺗﻣر اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﺗﺻرف ﻏﯾر اﻟطﺑﯾﻌﻲ
.( ﻋزل ﻣؤﻗت، ﻣن اﻟﻣﻣﻛن إﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻌﻘوﺑﺎت أﯾﺿﺎ ً )ﺗﺣذﯾر ﻣﻛﺗوب.أو ﺟﻠﺳﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟدوام

:ﺟﻠﺳﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟدوام
ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟدوام ﻣن اﻟﻣﻣﻛن اﻟﻘﯾﺎم ﺑواﺟﺑﺎت ﻛﺗﺎﺑﯾﺔ أو ﺷﻔوﯾﺔ أو ﺑﺗدرﯾﺑﺎت أو وظﺎﺋف أو ﻣن اﻟﻣﻣﻛن
.إﻟزام اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺑﺄن ﯾﺟﻠس ﺻﺎﻣﺗﺎ ً ﺧﻼل ﺟﻠﺳﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟدوام
. ﺑﺣﯾث أن ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﮭﺎ أن ﯾﺗﻐﯾب اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋن اﻟﺗﻌﻠﯾم،ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻣﻛن ﺗﻧظﯾم ﺟﻠﺳﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟدوام
 ﻓﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﻣﻌﻠم أو ﻧﺎظر اﻟﻣدرﺳﺔ أن ﯾﺄﻣر اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻟﯾﻧظف أو ﯾرﺗب ﻣن ﺟدﯾد،إذا ﻛﺎن اﻟﻔﺎﻋل ﻣﻌﻠوم ﺑدرﺟﺔ أﻛﯾدة
 ﯾﺗم اﻟﻘﯾﺎم.ﻣﺎ ﻗﺎم اﻟطﺎﻟب ﺑﺗوﺳﯾﺧﮫ أو ﺧرﺑطﺗﮫ ﻣن ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت أو أﻣﺎﻛن اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﺗﻌﻣداً أو ﺑﺳﺑب اﻹھﻣﺎل
 ﯾﺟوز أن ﺗﻛون ﻣدة إﻧﺟﺎزھﺎ.ﺑﺎﻟوظﯾﻔﺔ ﺗﺣت اﻟﻣراﻗﺑﺔ وﻻ ﯾﺟوز أن ﺗﻛون ﺧطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻠﻣﯾذ أو ﺷدﯾدة ﻋﻠﯾﮫ
.ﺳﺎﻋﺗﯾن ﻛﺣد أﻗﺻﻰ

Suomalainen koulutusjärjestelmä
Opinnot perusopetuksen jälkeen
Oppilaanohjaaja
Keravan kouluissa on oppilaanohjaajia, jotka ohjaavat oppilaita sekä
henkilökohtaisesti että oppitunneilla.
Tarkoituksena on tukea ja ohjata oppilaita siten, että jokainen selviää
mahdollisimman hyvin opiskelustaan peruskoulussa ja kykenee tekemään
tarkoituksenmukaisia ja hänelle sopivia koulutusta ja uranvalintaa koskevia
ratkaisuja. Oppilaanohjaajat järjestävät vuosittain oppilaille myös tutustumista
työelämään (TET).
OPETUSTOIMI:
YLEISET YHTEYSTIEDOT
Sähköposti opetus@kerava.fi tai etunimi.sukunimi@kerava.fi
Faksi (09) 2949 2267
Opetusjohtaja
puh. (040) 318 2183
KOULUKULJETUSASIAT
taloussihteeri
puh. (040) 318 2167
OPPILAAKSIOTTO
Yleisopetus ja oman äidinkielen opetus, omat uskonnot
opetuksen suunnittelija
puh. 040 318 2728
OPPILAAKSIOTTO
Erityinen tuki,erityisluokkapaikat, valmistava opetus
opetuksen suunnittelija
puh. (040) 318 4022

:اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻔﻧﻠﻧدﯾﺔ
:اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﻌد ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ
:اﻟﺗوﺟﯾﮫ اﻟطﻼﺑﻲ
 ﯾﻘوﻣوا ﺑﺗوﺟﯾﮫ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺻورة ﺷﺧﺻﯾﺔ وﻛذﻟك أﺛﻧﺎء اﻟﺣﺻص،ﯾوﺟد ﻓﻲ ﻣدارس ﻛﯾراﻓﺎ ﻣوﺟﮭﯾن طﻼﺑﯾﯾن
.اﻟدراﺳﯾﺔ
اﻟﮭدف ھو دﻋم وإرﺷﺎد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺣﯾث أن ﯾﺗم ﻛل ﺷﺧص دراﺳﺗﮫ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﺄﻓﺿل ﺻورة
 ﯾﻘوم اﻟﻣوﺟﮭون.ﻣﻣﻛﻧﺔ وأن ﯾﻛون ﻗﺎدراً ﻋﻠﻰ إﺧﺗﯾﺎر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﮫ وإﺧﺗﯾﺎر ﻣﮭﻧﺗﮫ اﻟﺗﻲ ﯾرﻏب ﺑﮭﺎ
.( ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻛل ﻋﺎمTET) اﻟطﻼﺑﯾون ﺑﺗﻧظﯾم ﺗﻌرﯾف ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎة اﻟﻌﻣل
:اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
:ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺗﺻﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ
etunimi.sukunimi@kerava.fi  أوopetus@kerava.fi اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ
(09) 2949 2267 :ﻓﺎﻛس
ﺑﯾﺎ آﻟﺗوﻧﯾن
:اﻟﻣدﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ
(040) 318 2183 :ھﺎﺗف
:اﻷﻣور اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻘل إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ
ﺳﻛرﺗﯾرة اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت
ھﯾدي ﻛﯾﻼھﺂرا
(040) 318 2167 :ھﺎﺗف
:اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻛطﺎﻟب
 دﯾﺎﻧﺎت اﻟطﻼب،اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم وﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻷم
ﻣﺧططﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
ﻛﺎﺗﻲ أﯾرﯾﺳﻧﯾﯾﻣﻲ
040 318 2728 :ھﺎﺗف
:اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻛطﺎﻟب
 اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﺣﺿﯾري،أﻣﺎﻛن اﻟﻔﺻل اﻟﺗﺧﺻﺻﻲ
اﻟدﻋم اﻟﺗﺧﺻﺻﻲ
ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ
رﯾﯾ ّﺗﺎ رﯾ ّﻧﺎﻻ
(040) 318 4022 :ھﺎﺗف

:اﻟﻌﻧوان

:ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺗﺻﺎل ﻟﻠﻣدارس

: اظر اﻟﻣدرﺳﺔ:اﻟﻌﻧوان
Ketjutie 2, 04220 Kerava

Sirpa Valén
sirpa.valen@kerava.fi

040-318 2470

Päivölänkaaren toimipiste
Päivöläntie 16, 04220 Kerava

Sirpa Valén
sirpa.valen@kerava.fi

040-318 2470

Jokelantie 6, 04250 Kerava

Sirpa Nenonen sirpa.nenonen@kerava.fi

040-318 2151

Ali-Keravan koulu

Kalevankatu 66, 04230 Kerava

Ilari Tasihin
ilari.tasihin@kerava.fi

040- 318 2297

Kalevan koulu

Lapilan toimipiste
Jurvalantie 7, 04200 Kerava

Sirpa Nenonen sirpa.nenonen@kerava.fi

040-318 2151

Keravanjoen koulu

Jaakkolan toimipiste
Jaakkolantie 8 04250 Kerava

Sirpa Nenonen sirpa.nenonen@kerava.fi

040-318 2151

Sibeliuksentie 6, 04200 Kerava

Pi Yli-Penttilä
pi.yli-penttila@kerava.fi

040-318 2145

Keskuskoulu

Sarvimäentie 35, 04200 Kerava

Salla Hallikainen

040-318 2403

Killan koulu

salla.hallikainen@kerava.fi

Ahjon koulu

Käenkatu 10, 04230 Kerava

Juha.Ruutila
juha.ruutila@kerava.fi

040-318 2413

Kurkelan koulu

Aleksis Kiven tie 18
04200 Kerava

Risto Kilvelä
risto.kilvela@kerava.fi

040-318 2250

Sompion koulu

Juurakkokatu 33, 04260 Kerava

Mari Heikkinen
mari.k.heikkinen@kerava.fi

040-318 2288

Savion koulu

Kannistonkatu 5, 04260 Kervo

Taina Tuominen
taina.tuominen@kerava.fi

040-3184226

Svenskbacka skola

