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Visio
Osaamista tulevaisuuteen – yhdessä yksilöä kunnioittaen, oppien ja osallistuen

Toiminta-ajatus
Lopen kunnan tavoitteena on tarjota houkutteleva oppimisen polku esiopetuksesta jatko-opintoihin.
Arvostamme monenlaista osaamista ja tuemme erilaisia oppijoita, myös lahjakkaita. Hyödynnämme
monialaisten oppimiskokonaisuuksien ja uuden teknologian tuomia mahdollisuuksia. Opimme yhdessä
tutkien ja yksilöiden vahvuuksia kehittäen. Edistämme lasten ja nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia.
Hyväksymme erilaisuuden ja moninaisuuden. Kouluissamme jokainen saa olla oma ainutlaatuinen itsensä.

Strategiset painopistealueet
Yhdessä kasvattaminen
Teemme aktiivista, avointa ja rakentavaa yhteistyötä kotien kanssa. Tarjoamme perinteisten
vanhempainiltojen ja -varttien lisäksi kotiväelle ajankohtaisista asioista teemailtoja, jotka tukevat
vanhemmuutta. Kutsumme kotiväen mukaan osaksi lasten ja nuorten koulupäivää. Toteutamme yhteistä
kasvatustyötä positiivisen ja läsnäolon pedagogiikan keinoin. Huolehdimme yhteistyöstä erityisesti
erilaisissa nivelvaiheissa. Teemme yhteistyötä kunnan eri toimijoiden sekä seurakuntien, yritysten ja
yhdistysten kanssa.

Hyvinvointia tukevat koulupäivät
Rakennamme koulupäivät siten, että ne tukevat lasten ja nuorten hyvinvointia. Teemme kouluista viihtyisiä.
Luomme mahdollisuudet turvalliseen ja rauhalliseen koulupäivään. Panostamme kiusaamisen ehkäisyyn ja
puuttumiseen. Tuemme oppilaita haastavissa elämäntilanteissa ja oppimisen pulmissa. Järjestämme
ennaltaehkäisevää toimintaa hyvinvoinnin parantamiseksi. Tuemme lasten ja nuorten itsetunnon
kehittymistä kulttuurielämysten avulla. Sitoudumme purkamaan perinteisiä sukupuoliin liittyviä
lokerointeja. Edistämme terveellisiä ruokailutottumuksia esimerkiksi komponenttiruokailun ja terveellisen
välipalan turvin.
Tuomme liikunnan osaksi koulupäivää ja tarjoamme oppilaille mahdollisuuksia erilaisiin lajikokeiluihin.
Hyödynnämme monipuolisesti lähellä olevaa luontoa luokkahuoneena. Lukuisten järvien kuntana
panostamme oppilaiden uimataidon kehittämiseen. Järjestämme välituntiliikuntaa, liikuntakerhoja ja
erilaisia liikuntaan ja hyvinvointiin liittyviä teemapäiviä. Hyödynnämme lähiliikuntapaikkoja tehokkaasti.
Yhdeksäsluokkalaisille tarjoamme kuntosalikortin kannustaaksemme heitä liikunnalliseen elämäntapaan.

Lapset ja nuoret oman elämänsä asiantuntijoina
Vahvistamme lasten ja nuorten osallisuutta. Järjestämme jokaisella koululla aktiivista
oppilaskuntatoimintaa. Otamme oppilaat mukaan suunnittelemaan koulun toimintaa. Järjestämme
oppilaiden kanssa heitä innostavia teemapäiviä ja monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Pidämme huolen,
että kaikissa lasten ja nuorten asioita käsittelevissä suunnitteluryhmissä ovat oman elämänsä asiantuntijat
mukana. Otamme oppilaat mukaan järjestämään esimerkiksi välkkäri-, tukioppilas- ja
kummiluokkatoimintaa. Koulun aikuisina toimimme oppilaslähtöisesti ja olemme kiinnostuneita lasten ja
nuorten kuulumisista. Kehitämme jokaiseen kouluun oppilaille aloite- ja palautejärjestelmän. Kaikki
aloitteet ja palautteet käsitellään ja pyritään mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan.

Digitaalisaatio osana arkea
Huolehdimme siitä, että kouluilla on riittävä, toimiva ja ajanmukainen tekniikka käytettävissä.
Varmistamme, että opettajilla on riittävä osaaminen digipedagogiikkaan. Kehitämme edelleen opettajien
digitutortoimintaa. Päivitämme koulujen tietotekniikkavastaavien tietoja ja taitoja. Hyödynnämme
oppilastutoreita niin opettajien kuin toisten oppilaiden digiosaamisen kehittämisessä. Järjestämme
oppilaille kerhotoimintaa. Kehitämme yhdessä tekemisen ja hyvien käytänteiden jakamisen kulttuuria.
Hyödynnämme monipuolisesti digitalisaation tuomia mahdollisuuksia opetuksessa. Muistamme
pelillistämisen mahdollisuudet oppilaiden motivoinnissa ja osaamisen kehittämisessä. Kehitämme
oppilaiden sähköistä itsearviointia. Laadimme digistrategian.

Osaava henkilöstö voimavarana
Kehitämme niin pedagogista kuin henkilöstöjohtamista. Luomme rohkaisevan ilmapiirin erilaisille kokeiluille
ja yhdessä tekemiselle. Rakennamme yhteistyötä koulun sisällä ja yli aluerajojen. Annamme opettajille ja
ohjaajille mahdollisuuden kehittää omaa osaamistaan. Rohkaisemme heitä tarjoamaan omaa
erityisosaamista muiden hyödynnettäväksi ja opittavaksi. Tuemme henkilöstön kouluttautumista.
Kannustamme opettajia ja ohjaajia työkiertoon.

