Arvioinnin vuosikello - yläkoulu
Aika

Koko
koulu/Luokanvalvoja

Aineenopettaja/
Oppilas

Elokuusyyskuu

7. luokan vanhempainilta:
Samana iltana luokan
Esitellään esim.
yhteinen vanhempainilta.
Aiheina esim:
● tavoitelähtöisyys
● eri oppiaineiden
● arvioinnin muodot ja
ajankohdat
tavoitteet ja
arviointiperusteet
● vuoden teemoja
● arviointikäytänteet
● toiminta-ajatus
● pedagogiset työtavat
● käyttäytymisen
arviointiperusteet
● koulun ja kodin
yhteistyön aloitus
8.-9. luokan
vanhempainillat vuoden
aikana

Elokuu/Jakso
jen alku

Oppilas asettaa opiskelua ja
yleistä koulunkäyntiä
koskevat tavoitteet alkavalle
lukuvuodelle (lv).

Huoltajat
Huoltaja saa
perustiedot koulun
käytänteistä sekä
siitä, mitä oppilaalta
odotetaan kyseisenä
lukuvuotena,
osallistumalla
koulun yhteiseen
sekä
luokkakohtaiseen
vanhempainiltaan.

.
Oppilas vie kotiin
nähtäväksi
laatimansa
tavoitteet. Huoltaja
allekirjoittaa ja ehkä
kommentoi oppilaan
suunnitelmia.

Kirjallinen itsearviointi sekä
vertaisarviointi tulee tehdä
vähintään kerran
lukuvuodessa jokaisessa
oppiaineessa.

Syyskuutoukokuu

Syyskuulokakuu

● Käydään läpi eri
oppiaineitten
tavoitteita
● Ainekohtaiset
arviointiperusteet
● Oppilas laatii
itselleen tavoitteita
alkavalle
lukuvuodelle
oppiaineittain.

HOJKSien
päivitys 20.9. mennessä
Wilmaan

Tuen dokumenttien päivitys
Monipuoliset
arviointimenetelmät kaikissa
oppiaineissa. Opettajan
antamaa välitöntä ja
kannustavaa, suullista ja

Aineenopettaja,
erityisopettaja,
oppilas, huoltajat
Kokeet, testit yms.
viedään kotiin
nähtäväksi ja
allekirjoitettavaksi,

kirjallista palautetta,
itsearviointeja
ja vertaisarviointeja eri
oppiaineista.

jolloin huoltaja saa
tietoa edistymisestä.
Arvosanat näkyvät
myös sähköisessä
arviointijärjestelmäs
sä.

Marraskuumaaliskuu

Yläkoulussa ainakin
kaikkien 7. luokkalaisten
vanhemmat kutsutaan
vanhempaintapaamiseen.

Vanhempaintapaamisessa
läsnä luokanvalvoja, oppilas
sekä huoltaja/-t

Huoltajalla on
mahdollisuus tulla
kuulemaan sekä
keskustelemaan
oppilaan
kouluasioista.

Joulukuutammikuu

Ennen väliarviointia
oppilaat (7.-8. lk) arvioivat
omaa käyttäytymistään lv:n
johdolla.

Opettaja päivittää jokaisen
jakson tai
opintokokonaisuuden jälkeen
arvioinnit sähköiseen
arviointijärjestelmään.
Kaikki numerot näkyvät.

Huoltaja seuraa
oppilaan edistymistä
sähköisen
arviointijärjestelmän
kautta.

Väliarviointi sähköisessä
arviointijärjestelmässä.
Välitodistus jaetaan
tarvittaessa.

Oppiaineiden
arviointiperusteiden
tiedottaminen oppilaille ja
huoltajille lukukauden ja
jaksojen alussa.

Oppimissuunnitelmien
tarkistus ja päivitys
väliarvioinnin jälkeen

Oppilas laatii
kevätlukukaudelle omat
tavoitteensa.

Tammikuu

Huoltaja seuraa.

Monipuoliset
arviointimenetelmät kaikissa
oppiaineissa. Opettajan
antamaa suullista ja
kirjallista palautetta,
itsearviointeja
ja vertaisarviointeja eri
oppiaineista.

Helmikuuhuhtikuu

Toukokuukesäkuu

Huoltaja
allekirjoittaa
välitodistuksen.

Lukuvuositodistus jaetaan
tulosteena 7. ja 8. luokan
päätteeksi.
Päättötodistus 9. lk

Luokanvalvoja/rehtori
allekirjoittaa.

Huoltaja
allekirjoittaa.

