
Opas koulupiirin 
uusille vanhemmille

Poway Unified School District
Powayn koulupiiri
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▶ Powayn koulupiirin (PUSD) tavoite:
  “Jokaisella oppilaalla tulee olla valmius jatko-opintoihin ja 

ammattiin” (College and career)
Powayn koulupiiri on yhtenäinen koulupiiri

• 25 maksullista leikkikoulua (preschools) 
•Pidennetystä esikoulusta (TK, Transitional Kindergarten) 12. 
luokkaan saakka
•25  alakoulua: TK-5. luokka (elementary schools)
•1 TK-8. luokka yhtenäiskoulu (Design 39)
•6 yläkoulua: luokat 6-8 (middle schools)
•5 laaja-alaista lukiota (regular high schools)
•1 vaihtoehtoinen, joustava lukio (alternative high school)
•Vaihtoehtoisia lisäohjelmia oppilaiden tarpeisiin

POWAYN KOULUPIIRI 
POWAY UNIFIED SCHOOL DISTRICT
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KOULUN HENKILÖKUNTA

REHTORI

OPINTO-OHJAAJAT
(yläaste ja lukio)

APULAISREHTORIT
(yläaste ja lukio)

PÄTEVÄT OPETTAJAT
(ja projektien koordinoijat)

MUU HENKILÖSTÖ

VARTIJAT YMS.

OPETTAJAN AVUSTAJAT

TOIMISTOTYÖNTEKIJÄT
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▶Oppilaat sijoitetaan ensisijaisesti oman asuinpaikkansa 
mukaiseen kouluun, jos kyseisessä koulussa on tilaa.

▶Oppilaat sijoitetaan ikänsä mukaiselle luokka-asteelle.

▶KAIKKI koulut tarjoavat englanti toisena kielenä 
-opetusta eli E2 -opetusta (English learners: EL).

KOULUN VALINTA
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▶Luokat: TK - 5
▶TK tarkoittaa kaksivuotista, pidennettyä 
esikouluohjelmaa, jota kutsutaan nimellä Transitional 
Kindergarden/PEPP.
▶Osallistuakseen esiopetukseen (Kindergarden) oppilaan 
tulee olla täyttänyt 5 vuotta ennen 1. syyskuuta.

ALAKOULUT 
ELEMENTARY SCHOOLS
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▶Oppilaat ovat suurimman osan päivästä saman 
opettajan opetuksessa.

▶E2 -aloittelijat (beginning level) saavat lisäohjausta 
kielen oppimiseen. He ovat osan päivästä pienessä, 
erillisessä opetusryhmässä.

▶Alakoulun oppilailla ei ole erityisvaatimuksia luokan 
läpäisemiseksi.

ALAKOULUT (jatkuu)
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▶Luokat 6-8 (tavallisesti ikävuodet 11-13)

▶Useimmiten oppilaat ovat saman opettajan kanssa osan 
päivästä, yleisimmin englannin ja yhteiskuntaopin tunnit 
(social studies).   

▶Pääsääntöisesti oppilailla on eri opettaja 
matematiikassa, luonnontieteissä (science), liikunnassa 
(P.E.) ja valinnaisissa opinnoissa (kuvataide, musiikki, 
tietotekniikka, jne).

YLÄKOULU 
MIDDLE SCHOOL
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▶Oppilaiden tulee käyttää liikuntatunneilla koulun omaa, 
koululta ostettavaa, yhdenmukaista liikunta-asua.

▶Yläkoulun oppilailla ei ole erityisvaatimuksia luokan 
läpäisemiseksi.

▶E2 -aloittelijat (beginning level) ovat osan 
koulupäivästään pienessä, kielen oppimiseen erityistä 
tukea  antavassa opetusryhmässä.

YLÄKOULU (jatkuu)
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▶Luokat 9-12 (tavallisesti ikävuodet 14-18)

▶Oppilailla on päivän aikana eri opettaja jokaisen 
oppiaineen tunnilla.

HIGH SCHOOL

9



▶Oppilaat osallistuvat  ennalta valitsemansa 
kurssiohjelman mukaisesti eri oppiaineiden kursseille: 
englanti, yhteiskuntaoppi, matematiikka, luonnontieteet, 
liikunta sekä valinnaisaineet (kuvaamataito, musiikki, 
drama, vieraat kielet, jne.)
▶E2 -aloittelijat (beginning level) ovat osan 
koulupäivästään pienemmässä kielen oppimisen 
ryhmässä.

LUKIO (jatkuu)
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1.Lukion läpäisemiseen vaaditaan yhteensä 230 
opintopistettä koostuen eri oppiaineiden 
kokonaisuuksista.

◦Jokainen yhdessä jaksossa läpäisty kurssi on viiden 
opintopisteen arvoinen.
◦Ulkomailla suoritetut lukiokurssit arvioidaan 
tapauskohtaisesti. Arvosanat voidaan joissain 
tapauksissa laskea mukaan opintopisteisiin.

LUKION LÄPÄISEMISVAATIMUKSET 
(kaikki oppilaat)
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2. Mahdollista jatkokoulutusta varten opiskelijan tulee 
huomioida eri yliopistojen asettamat vaatimukset 
(College eligibility). Näistä käytetään merkintää “a-g”.

LUKION LÄPÄISEMIS-VAATIMUKSET 
(jatkuu)
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▶Oppilasnumero (Student ID Number)
Henkilökohtainen oppilasnumero annetaan jokaiselle uudelle oppilaalle. 

Numeroa käytetään oppilaan opiskelun ajan kirjanpidossa, 
opintosuorituksissa, poissaoloissa, koulusiirroissa, jne. Oppilas käyttää 
numeroa mm. tietokoneelle kirjautumiseen, kirjastosta lainaamiseen ja 
lounaan maksamiseen. Oppilaan ja vanhempien tulee tietää 
oppilasnumero.  

▶Oppilaskortti 6.-12. luokalla (Student ID Card)
▶Oppilaskortti vaaditaan oppikirjojen saamiseksi, kirjaston käyttöön ja 
lounaan maksamiseen. Oppilaskortti tulee olla oppilaan mukana päivittäin.

▶ 

OPPILAAN HENKILÖKORTTI (ID)
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▶Kaikki koulupäivän aikana annettava 
opetus on ilmaista (myös erityisopetus 
ja/tai englanti toisena kielenä -opetus).

▶Oppilaat saavat tekstikirjat käyttöönsä 
ilmaiseksi; kadonnut tai vaurioitunut 
kirja on maksettava.

OPPILAIDEN SAATAVILLA OLEVAT 
PALVELUT
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▶Koulun tietokoneet ovat oppilaiden käytössä ennen 
koulupäivää ja sen jälkeen.

▶Oppilailla on mahdollisuus ilmaiseen kouluruokaan perheen 
vähävaraisuuteen perustuen – lomakkeen saa koulun 
toimistolta ja päätös on luottamuksellinen.

▶Maksullisia koulukuljetuksia on tarjolla
rajoitetusti – lisätietoja löytyy
koulupiirin nettisivuilta.

OPPILAIDEN SAATAVILLA OLEVAT 
PALVELUT (jatkuu)
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▶Extended Student Services (ESS) tarjoaa alakoulun 
oppilaille (esikoulu-5. luokka) aamu- ja iltapäivähoitoa 
sekä mahdollisuuden hoitopaikkaan koulun lomien 
aikana. Palvelu on maksullinen.

–ESS-palvelu on tarjolla kaikilla alakouluilla maanantaista 
perjantaihin klo 6.30 ja 18.00 välisenä aikana. Hoitomaksu 
perustuu hoitoaikaan.

 

OPPILAIDEN SAATAVILLA OLEVAT 
PALVELUT (jatkuu)
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▶Tutorointia on mahdollista saada, yleisimmin maksua 
vastaan.
▶Kannattaa kysellä lukiolta auttamishaluisia nuoria. 
E2-koordinaattorilla on lista E2-tutoreista. 
▶Osassa ala- ja yläkouluista on maksusta tarjolla erilaisia 
aktiviteetteja koulun jälkeen.
▶Lukioilla on omia kerhoja sekä urheilutoimintaa.

OPPILAIDEN SAATAVILLA OLEVAT 
PALVELUT (jatkuu)
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•Poway Unified School District:  
◦Www.powayusd.com
◦Yhteys Google kääntäjän
◦Kalenterit
◦Tietoa koulujen ohjelmista, kohdasta Parents
◦Tietolähde vanhemmille

•Koulujen omat kotisivut:
◦Koulupiirin sivuilta PUSD website / Schools / School Website
◦Erityistä tietoa oman lapsensa koulusta
⚫Koulun toiminta
⚫Ohjelmat (kuten oppilaskunta, ja E2)
⚫Teknologian hyödyntäminen, ohjelmat internetissä

1
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KOULUPIIRIN JA KOULUN 
INTERNETSIVUT

http://www.powayusd.com/


TEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN

•Vanhemmat näkevät lapsensa poissaolot sekä standardoitujen 
testien tulokset
•My Connect -ohjelma, jonka kautta pääsy mahdollisiin 
apuohjelmiin sekä lisätietolähteisiin

Tapahtumakalenteri
Linkkejä nettisivuille
Kotitehtävät, ohjeita projekteihin

•Yläkoulun ja lukion arvosanat Synergyn kautta
•Vanhempien portaali
•Oppilaan testitulokset

https://myplan.powayusd.com/

https://myplan.powayusd.com/


▶Tarpeelliset koulun internet-palvelujen käytössä
▶Lähetetään uusien oppilaiden koteihin elokuun alussa
▶Mahdollista hankkia myös osoitteesta
myplanhelp@powayusd.com

◦Sisältää oppilaan nimen, ID numeron, syntymäpäivän, koulun, 
ja vanhempien yhteystiedot (puhelinnumeron ja / tai 
sähköpostiosoitteen)

2
0

VANHEMPIEN KÄYTTÄJÄTUNNUS JA 
SALASANA



▶Julkiset kirjastot ovat maksuttomia. Kirjastokortin saa 
täyttämällä hakemuslomakkeen esimerkiksi 
lähikirjastossa.

▶ Caring Connection Center järjestää vanhemmille 
edullisia kasvatusaiheisia kursseja. Lisätietoa kursseista 
löytyy PUSDn nettisivuilta Parents-kohdasta.  
 
▶Adult Education järjestää kursseja aikuisille .
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MUITA TIETOLÄHTEITÄ



▶Family Learning Center - kaikki palvelut ovat ilmaisia

● 13626 Twin Peaks Road, Poway
● Tietokoneet ja tulostimet ovat perheiden käytössä
● Kouluikäisille (TK-12) saatavilla tutorointia   
● Tarjolla muita kuin englanninkielisiä kirjoja
● Avun tarpeessa olevilla mahdollisuus saada 

koulutarvikkeita/reppuja  

▶Yläkoulut ja lukiot järjestävät tiedotustilaisuuksia 
jatko-opintoihin liittyen, College Information Nights 
▶Siirtymävaiheessa (alakoulusta yläkouluun sekä 
yläkoulusta lukioon) tuleva koulu järjestää 
tiedotustilaisuuden uusille vanhemmille.

2
2

MUITA TIETOLÄHTEITÄ (jatkuu)



▶3.-11. luokkien oppilaat arvioidaan vuosittain valtiollisen 
SBAC-testin avulla. Testaus suoritetaan koulupäivän aikana, 
lukuvuoden loppupuolella. Testitulokset ilmoitetaan sekä 
vanhemmille että koululle.
▶Yliopisto-opintoihin tähtäävän nuoren tulisi tehdä joko SAT 
tai ACT -testi jossain vaiheessa 10.-12. luokkansa aikana. 
Molemmat testit ovat maksullisia ja ne järjestetään koulun 
ulkopuolisen tahon toimesta kouluajan ulkopuolella. 
Tarvittaessa testin maksusta voi anoa vapautusta. Testin 
järjestäjä lähettää testitulokset sekä vanhemmille että 
koululle.

2
3

ARVIOINTI  



▶Tietokoneella testattava MAPS-testi tehdään kolme 
kertaa kunkin lukuvuoden aikana esikoulusta 
kahdeksannelle luokalle saakka.

2
4

ARVIOINTI  (jatkuu)



▶Tarjoaa tukea aloittelevaan englannin kielen oppimiseen 
esikoulusta 12. luokkaan saakka.

▶Käytännön englantia ja teoreettisempaa englantia (eri 
oppiaineisiin liittyen)

▶Oppilaiden englannin kielen kehittymistä tarkastellaan 
vuosittain tehtävien testien avulla.

ENGLANTI TOISENA KIELENÄ 
-OHJELMA (E2) (English learner, EL)
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▶Oppilas luokitellaan Englanti toisena kielenä 
-oppilaaksi (EL) kunnes CELDT -testitulokset ja 
muut koulupiirin kriteerit osoittavat, että 
oppilaan englannin kieli on riittävän sujuvaa.

ENGLANTI TOISENA KIELENÄ 
-OHJELMA (jatkuu)
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▶Erityisopetus
◦Erityispalvelut oppilaille, joilla on diagnosoitu erityispiirre 
(autismi, oppimisvaikeudet, heikkonäköisyys, huonokuuloisuus, 
puhevaikeudet, jne.)
◦E2 -oppilas EI ole erityisoppilas.

▶Erityislahjakkuus (Gifted and Talented - GATE)
◦Tukea koulupiirin testeissä erityislahjakkaiksi todetuille 
oppilaille

▶AVID
◦Lisätukea helpottamaan oppilaiden valmistautumista 
jatko-opintoihin  

TUKITOIMET ERITYISTÄ TUKEA 
TARVITSEVILLE OPPILAILLE
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▶Vanhempien tuella on merkittävä rooli lapsen 
koulumenestykseen.

▶Vanhemmat, opettajat ja oppilaat työskentelevät 
yhdessä.

VANHEMMAT 
KASVATUSKUMPPANEINA
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▶Syksyisin koulut järjestävät Takaisin kouluun -illan, johon 
vanhemmat ovat tervetulleita tapaamaan lapsensa 
opettajaa/opettajia ja saamaan tietoa alkavasta lukuvuodesta, 
kyseisen luokan oppiaineista sekä niiden sisällöistä.
▶Osa kouluista järjestää vanhempien ja opettajien kesken 
kahdenkeskisiä tapaamisia. Tarvittaessa vanhemmat voivat 
pyytää tapaamista myös muina aikoina.  
▶Lisäksi vanhemmat voivat tukea lapsensa opiskelua 
seuraamalla säännöllisesti lapsensa arvosanoja.

VANHEMMAT 
KASVATUSKUMPPANEINA (jatkuu)

29



▶Vanhempien vapaaehtoistoiminta auttaa koulujen toimintaa, 
vanhemmat ovat tervetulleita osallistumaan koulun 
toimintaan monin tavoin:

◦Luokkatyöskentely pienen oppilasryhmän kanssa
◦Oppimateriaalin valmistelu opettajan ohjeen mukaan ja/tai 
kopioiminen opettajalle
◦Kirjaston kirjojen järjestäminen
◦Tulla äänestyksen kautta valituksi koulutoimikunnan jäseneksi 
(School Site Council)
◦Osallistua E2 -oppilaiden vanhemmille tarkoitettuun toimikuntaan 
(English Learner Advisory Committee), johon kaikki E2 -vanhemmat 
ovat tervetulleita.  

VANHEMPIEN VAPAAEHTOISTOIMINTA 
KOULULLA (volunteer)
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▶Oppiminen perustuu säännölliseen, päivittäiseen 
harjoitteluun. Tue ja rohkaise lastasi:

◦Tulemaan ajoissa ja olemaan läsnä oppitunneilla
◦Tekemään annetut kotitehtävät asioiden kertaamiseksi.

▶Perheen lomamatkojen suunnittelu koulun lomien ajalle 
vähentää oppilaan poissaoloja.

OSALLISTUMINEN ON TÄRKEÄÄ
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▶Koulun ohjelmia ja opettajien palkkausta 
varten saama rahallinen tuki perustuu 
oppilaiden läsnäoloon.
▶On tärkeää ilmoittaa lapsen 
sairauspoissaolosta sekä muista mahdollisista 
poissaoloista koululle

HUOM! Poissaoloilmoitukset tulee tehdä 
Attendance Hotlinen kautta. Pelkkä ilmoitus 
opettajalle ei riitä.

OSALLISTUMINEN (jatkuu)
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▶Jokaisella koululla on terveydenhoidon asiantuntija, joka 
antaa tarvittaessa perusensiapua.

▶Koulupiirin sairaanhoitajat voivat tarvittaessa antaa 
koulutusta ja hoidollista tukea oppilaille, joilla katsotaan 
olevan siihen tarvetta.

▶Koulua tulee informoida lapsen mahdollisista 
pitkäaikaissairauksista (diabetes, astma, vakavat 
allergiat, jne.)

3
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TERVEYDENHOITOPALVELUT



▶Koulumme ovat lääkkeettömiä, joten…

▶Vanhempien tulee täyttää lomake, jos lapsella on tarve tuoda 
koululle piilolinssinesteitä, huulirasvaa, kurkkupastilleja tai 
aurinkorasvaa.

▶Jos oppilas tarvitsee mitään omatoimi- tai reseptilääkkeitä, 
tulee sekä vanhemman että lääkärin allekirjoittaa kyseinen 
lupalomake.

▶Vanhempien tulee täyttää lisälomake, jos oppilas kuljettaa itse 
lääkettä mukanaan.
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TERVEYDENHOITOPALVELUT (jatkuu)



▶Kaikilta oppilailta vaaditaan ilmoittautumisen yhteydessä 
ikätason mukaiset, voimassa olevat rokotteet. Vain lakiin 
perustuvat vapautukset huomioidaan.

▶7.-12. luokille tulevilla oppilailla tulee olla voimassa oleva 
tehosterokote (Tdap) hinkuyskää (Pertussis) vastaan ennen 
koulun aloittamista.

▶Koulun internetsivuilta löytyy lista
edullisista klinikoista, joista rokotteen
voi hankkia.

ROKOTTEET
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▶On tärkeää, että koululla on vanhempien oikea osoite ja 
puhelinnumero.

◦Hätätapauksessa koulun on saatava yhteys vanhempiin.
◦Koulu lähettää koteihin tiedotteita.
◦Toisinaan vanhempiin ollaan yhteydessä automaattisen 
puhelujärjestelmän (Connect Ed. -ohjelman) kautta. Ohjelma 
soittaa vanhemmille tiedottaen koulun tärkeistä tapahtumista.

▶Vanhempien lisäksi kouluille tulee ilmoittaa kolmen muun 
varahenkilön yhteystiedot. Jollei koululta tavoiteta vanhempaa, 
otetaan yhteys varahenkilöön esimerkiksi sairastapauksissa.

PERHEEN YHTEYSTIEDOT
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●Muistathan ilmoittaa koululle 
osoitteen- ja 
puhelinnumeromuutokset.

PERHEEN YHTEYSTIEDOT (jatkuu)

37



▶Kaikilla kouluilla on kyseinen toimikunta (English 
Learner Advisory Committee: ELAC).

▶Toimikunnan tarkoituksena on auttaa koulua 
kehittämään E2 -ohjelmaansa.

▶Kaikki E2 -vanhemmat ovat tervetulleita mukaan 
toimikuntaan antamaan parannusehdotuksia.  

E2 -VANHEMPIEN TOIMIKUNTA
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▶Lapsen koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyvissä 
kysymyksissä voi olla yhteydessä hänen opettajaansa/ 
opettajiinsa.

▶E2 -ohjelmaan liittyvissä kysymyksissä voi olla 
yhteydessä joko koulun E2 -koordinaattoriin tai rehtoriin.

KENEEN VOIN OTTAA YHTEYTTÄ?  
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Kysymyksiä?

Kiitos
osallistumisesta!
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