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K-P:n opot ja rehtorit 



      K-P:n OPOJEN JA REHTOREIDEN TAPAAMISET  2013 – 2014 
 
  6.9.2013 Keski- Pohjanmaan konservatorio, Kokkola.  
   ●  Ajankohtaista tietoa + infoa yhteishausta 2014 
 
  Yhha- tilaisuudet:  
  ● Jämsä pe 4.10.2013 ● Kokkola pe 11.10.2013 ● Ylöjärvi to 24.10.2013 
 
   K-P:n opot ja rehtorit, vierailu alueen elinkeino- ja koulutustoimintaan  
    pe 1.11.2013.  
   ● Oy Snellman Ab sekä OPTIMA. 
 - Lähtö Kokkolasta klo 8.15, paluu n. klo 15.00 
 
    SOPO- päivät:    
    ● 6– 8.2. 2014 Seinäjoki 
 
    ● 25.4.2014 Keski-Pohjanmaan opisto, Kälviä.  
     
    ● kevätillallinen, Kokkolinna ke 21.5.2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yhteistyösuunnitelmasta 2013-2014 huomioitavaa 



     SOPO- päivät Seinäjoki 6 - 8.2.2014 
 
 ■ Ehdotan osallistumista siten esim., että jakaudumme  
    kahteen ryhmään.    
 
 ■ Ryhmä 1. työskentelee ekana päivänä. 
 
 ■ Ryhmä 2. työskentelee toisena päivänä. 
 
 ■  Ryhmä 1 ja 2 työskentelevät kolmantena päivänä. 
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                    K-P:n opot ja rehtorit 6.9.2013.                         
J.M 

    Yhteistyösuunnitelmasta 2013-2014 huomioitavaa: 
• 9- luokkalaisten vierailut ammatillisiin ja lukio-

koulutukseen Kokkolassa, viikko 46  
       - ti 12.11 ja ke 13.11.2013  
       - (ti kaupungin yläkoulut, ke muut yläkoulut). 
  
• (ABI- päivät Oulu to 14.11.2013). 

 
• Kokkolan yhteinen vanh. ilta ke 22.1.2014  Kiviniityn 

koulu Kokkolassa. 



     KPEDU- opojen tapaamiset 2013 – 2014 
 
 ■ 23.08.2013 K-P:n maaseutuopisto, Perho.    
 
 ■ 04.10.2013 Sote Kokkola. Vanhempainillan infoai- 
    neisto 9- luokille, kiertojärjestys ja aikataulu. 
 
 ■ 10.1.2014. K-P:n maaseutuopisto, Kaustinen. 
 
 ■  21.3.2014. Lukuvuoden 2014 – 2015 suunnittelua,  
     Kokkolan ammattiopisto. 
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 "Se joka ei tiedä mitään, mutta 
tietää, että ei tiedä mitään on 
viisaampi kuin se, joka ei tiedä mitään 
eikä tiedä, että ei tiedä mitään".  
 
 
 
 



    
    8- luokkalaisten ammatti- infon toteuttaminen    
    keväällä  2014. 
 
              Käyntejä kasiluokkalaisten luona heidän  
              yläkouluissaan ei voida toteuttaa  
              (taloudellinen tilanne). 
 
- Tilalla on koulutusohjelmakohtaiset  
   videot. 
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Kiitos  ja 

Hyvää Viikonloppua  

sekä turvallista 

kotimatkaa!! 
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