Nivelvaiheiden vuosikello, ALAKOULU - YLÄKOULU
Kuukausi
Tammikuu

Mitä tehdään / toimenpiteet
6. luokkalaisille jaetaan ilmoittautumislomake ja koulukuljetuksen hakulomake
tammikuun aikana

Helmikuu

rehtori tekee tulevien 7. luokkien ja muiden luokkien alustavat ryhmäjaot

Maaliskuu

kuraattori pitää 6. luokkalaisille oppitunteja
yksilökeskustelut 6. luokkalaisten kanssa tarpeen mukaan
rehtori, oppilaanohjaaja ja / tai kuraattori käyvät alakouluissa, pitävät
oppitunnin yläkoulusta
samaan aikaan ensimmäiset siirtopalaverit joissa mukana em. yläkoulusta sekä
6. luokan opettaja ja tarvittaessa alakoulun rehtori ja erityisopettaja, käydään
läpi erityisen tuen oppilaat ja ne oppilaat, joiden tehostettu tuki tulisi jatkua
yläkoulussa

kuraattori

päätökset toissijaista koulupaikkaa 7. luokalle hakeneille
rehtori ja / tai oppilaanohjaaja muodostaa 7. luokat

rehtori

tulevan lukuvuoden tukioppilaiden valinta
tukioppilaiden koulutus alkaa

tukioppilaiden ohjaava opettaja

erityisen tuen päätösten tarkistaminen
tulevien 7. luokkalaisten vanhempainilta toukokuun alussa, tulevat luokat
julkistetaan, tutustuminen luokanvalvojaan ja kouluun alkaa

erityisopettajat ja sivistystoimenjohtaja
yläkoulun rehtori, oppilaanohjaaja, kuraattori,
tulevat luokanvalvojat

ryhmäytymispäivä yläkoulussa toiseksi viimeisellä kouluviikolla, mukana
tukioppilaat sekä monialaisen verkoston työntekijöitä, tutustuminen tuleviin
luokkakavereihin, koulukuljetukseen ja kouluruokailuun

YHR

erityisopetuksen oppilaskohtaiset siirtopalaverit, tarvittaessa huoltajien kanssa,
erityisen tuen oppilaiden HOJKS:t siirtyvät yläkouluun

alakoulujen ja yläkoulun erityisopettajat

Huhtikuu

Toukokuu

Vastuuhenkilö / taho
yläkoulun koulusihteeri lähettää 6. luokan
opettajille, 6. luokan opettaja vastaa, että kaikilta
lomake palautuu ja lähettää lomakkeet yläkoulun
koulusihteerille

rehtori, oppilaanohjaaja, kuraattori
6. luokan opettajat, rehtorit, erityisopettajat,
kuraattori

Kesäkuu

yläkoulun kouluterveydenhoitaja aloittaa 7. luokkalaisten oppilaskohtaiset
tarkastukset
pukkilalaisille lähetetään päätös koulupaikasta ja huoltajille wilma-tunnukset
kesäkuun alussa

yläkoulun kouluterveydenhoitaja

ensimmäisen koulupäivän 7. luokkalaiset ovat luokanvalvojan johdolla,
tutustuminen yläkoulun kouluarkeen alkaa, tutustuminen koulurakennukseen,
opettajiin ja erilaisiin käytäntöihin alkaa

7. luokan luokanvalvojat

perustiedot päivitetään ja oppilaat saavat omat wilmatunnukset

yläkoulun koulusihteeri

luokkakohtaiset ryhmäytymispäivät Tuomirannassa, mukana monialaisen
verkoston työntekijöitä (nuorisotyö, etsivä nuorisotyö, perhetyö, liikuntatoimi)
sekä tukioppilaat
7. luokkalaisten vanhempainilta

rehtori, oppilashuollon edustajat, luokanvalvojat

KiVa – tunnit alkavat, mukana tukioppilaat

luokanvalvojat

9. luokkalaiset tukioppilaat mukana 7. luokkalaisten nivelvaiheessa toukokuun
ryhmäytymispäivästä alkaen

tukioppilaiden ohjaavat opettajat

yläkoulun koulusihteeri ja rehtori

Heinäkuu

Elokuu

Syyskuu

Lokakuu

Marraskuu

Joulukuu

Koko toimikauden
ajan (tarvittaessa ja
toimijoiden oman
aikataulun
mukaisesti)

