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Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastetaan 14.12.2020 kirjastolla.

(tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta)

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Ninna Mäenpää ja Mira Ohvo-Harhakoski

Puheenjohtaja

Peter de Jong
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS

Pöytäkirjanpitäjä

Anneli Peltola

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika

Pornainen 14.12.2020
Allekirjoitukset

Ninna Mäenpää

Mira Ohvo-Harhakoski

Aika ja paikka

Pornainen, 14.12.2020
Virka-asema

sivistysjohtaja

Jari Wäre
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Kokouspäivämäärä

sivu
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PAIKALLISEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS/ TÄYDENNYS
LUKUUN 6/ KÄYTTÄYTYMISEN ARVIOINTI SEKÄ LISÄYS VALINNAISAINEISIIN/B2KIELI ESPANJA
Sivltk 70§
liitteet 31-32

Opetushallitus on 22.12.2014 päättänyt sekä esiopetuksen
(102/011/2014) että perusopetuksen (104/011/2014) opetussuunnitelman
perusteista, joiden pohjalta opetuksen järjestäjän tulee laatia ja hyväksyä
kunnassa noudatettava esioppilaille ja oppivelvollisille tarkoitettu opetussuunnitelma.
Käyttäytymisen arvioitikriteereiden muutos
Opetushallituksen antaman 10.2.2020 muutosmääräyksen (OPH 2812020) perusteella sivistyslautakunta päätti muuttaa kokouksessaan
3.6.2020 §32 paikallista perusopetuksen opetussuunnitelmaa oppimisen
arviointia koskevan luvun 6 osalta. Tätä kesäkuussa tehtyä muutosta on
tarkoitus täydentää. Paikallisesta opetussuunnitelmasta esitetään muutettavaksi käyttäytymisen arvioinnin kriteerejä vuosiluokkien 1-3 osalta
aiempaa paremmin pienten oppilaiden arvioinnin tarpeita palveleviksi.
Väliarviointi (ml. käytös) annetaan kokonaisuudessaan paikallisen opetussuunnitelman mukaisesti sähköisenä. Väliarviointi on nähtävissä
Wilmassa. Lukuvuositodistukset on annettava paperisina. Lukuvuositodistuslomakkeet tuodaan lautakunnan hyväksyttäväksi kevään 2021 aikana.
Lisäys valinnaisaineisiin
Perusopetuksen valinnaisten opintojen tehtävänä on syventää oppimista,
laajentaa opintoja ja vahvistaa jatko-opintovalmiuksia. Valinnaiset opinnot tarjoavat oppilaille mahdollisuuden kehittää osaamistaan kiinnostuksensa suunnassa. Valinnaisuus tukee opiskelumotivaatiota ja kartuttaa
valintojen tekemisen taitoja.
Valinnaiskursseja täydennetään tarpeen mukaan paikalliseen opetussuunnitelmaan. 1.8.2021 alkaen valinnaisaineisiin 8. luokalle lisätty vuosiviikkotunti mahdollistaa aiempaa laajemman kurssitarjottimen. Sivistyslautakunnalle esitetään espanjaa lisättäväksi paikalliseen opetussuunnitelmaan valinnaiseksi B2- kieleksi.

Sivistysjohtajan esitys:

-

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä
liitteen 31 mukaisen muutoksen käytöksen arviointikriteerit (OPS luku
6)
liitteen 32 mukaisen valinnaisainekurssin B2-kieli espanjan

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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70 §

Kokouspäivämäärä

sivu

9.12.2020

101

../.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre p. 040 174
5015
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
_____________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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Kokouspäivämäärä

sivu
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PORNAISTEN KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT LUKUVUODELLE 2021-2022
Sivltk 71 §

Perusopetuksen lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden
työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi
sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä (Pol 6. luku 23§).
Oppilailta, huoltajilta sekä henkilöstöltä on pyydetty kannanottoa kahdesta alla olevasta ehdotuksesta työ- ja loma-aikoihin lukuvuonna 20212022. Lisäksi on ollut mahdollista ehdottaa alla olevista poikkeavaa vapaavalintaista vaihtoehtoa.
1.
syyslukukausi
kevätlukukausi

16.8.2021 – 21.12.2021 (syysloma vko 42)
3.1.2022 -4.6.2022 (hiihtoloma vko 8)

2.
syyslukukausi
kevätlukukausi

11.8.2021 – 22.12.2021 (syysloma vko 42)
10.1.2022 – 4.6.2022 (hiihtoloma vko 8)

Ehdotukset eivät sisällä lauantaikoulupäivää
Koulupäiviä on lukuvuonna 2021-22 yhteensä 188.
Oppilailta kannanottoa pyydettiin luokkakohtaisesti, jotta oppilailla olisi
luokkakohtaisesti mahdollista äänestää haluamastaan vaihtoehdosta.
Luokista 100% kannatti vaihtoehtoa 2. (yhteensä 18 vastausta)
Huoltajilta kannanottoa pyydettiin perhekohtaisesti. Perheistä 36,9%
kannatti vaihtoehtoa 1, 62,6% vaihtoehtoa 2 ja 0,5% muuta vaihtoehtoa.
Muissa vaihtoehdoissa kannatettiin syysloman lyhentämistä pääsääntöisesti 3 päivään. (yhteensä 198 vastausta)
Koulujen henkilöstöltä kannanottoa pyydettiin henkilökohtaisesti. Henkilöstöstä 14% kannatti vaihtoehtoa 1 ja 83,7% vaihtoehtoa 2. 2,3%
kannatti jotain muuta vaihtoehtoa. Muissa vaihtoehdoissa ehdotettiin lukuvuoden aloittamista syyskuusta ja pidentämistä kesäkuun 22. päivään,
mutta tämä vaihtoehto ei ole perusopetuslain- ja asetuksen perusteella
mahdollinen.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta valitsee vaihtoehdon 2 Pornaisten koulujen työ- ja
loma-ajoiksi lukuvuodelle 2021-2022.
syyslukukausi
kevätlukukausi
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

11.8.2021 – 22.12.2021 (syysloma vko 42)
10.1.2022 – 4.6.2022 (hiihtoloma vko 8)
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Kokouspäivämäärä

sivu
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../.
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti vaihtoehto 2.
______________________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta

66 §
72§

Kokouspäivämäärä

sivu

18.11.2020
9.12.2020

104

SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET 1.1.2020- 30.6.2021
Sivltk 66 §

Hallintosäännön 118§:n mukaan toimielimen kokoukset pidetään toimielimen päättäminä aikoina. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja
katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta päättää
- kokoontua ajalla 1.1. – 30.6.2021 keskiviikkoisin alkaen kello 18.00
seuraavasti:
27.1 Pornaisten Yhtenäiskoululla
10.3 Pornaisten Yhtenäiskoululla
14.4 Pornaisten Yhtenäiskoululla
12.5. Pornaisten Yhtenäiskoululla
9.6 Pornaisten Yhtenäiskoululla
- että kokouskutsu joka sisältää tiedon kokouksessa käsiteltävien asioiden esityslistasta liitteineen lähetetään viikko ennen kokousta sähköisesti
*lautakunnan varsinaisille jäsenille
*kunnanhallituksen edustajalle lautakunnassa
*nuorisovaltuuston edustajille lautakunnassa
*esittelijälle sekä valmistelijoille
*kunnanhallituksen puheenjohtajalle
*valtuuston puheenjohtajalle
*kunnanjohtajalle
*hallintojohtajalle
*sivistystoimen esimiehille
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre p. 040 174
5015
Sivistyslautakunnan päätös:
Sivistyslautakunta päätti palauttaa esityksen uudelleen valmisteltavaksi.
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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72§

Kokouspäivämäärä

sivu

18.11.2020
9.12.2020
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./..
Sivltk 72 §

Hallintosäännön 118§:n mukaan toimielimen kokoukset pidetään toimielimen päättäminä aikoina. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja
katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta päättää
- kokoontua ajalla 1.1. – 31.5.2021 keskiviikkoisin alkaen kello 18.00
seuraavasti:
27.1 Pornaisten Yhtenäiskoululla
10.3 Pornaisten Yhtenäiskoululla
14.4 Pornaisten Yhtenäiskoululla
26.5. Pornaisten Yhtenäiskoululla
- että kokouskutsu joka sisältää tiedon kokouksessa käsiteltävien asioiden esityslistasta liitteineen lähetetään viikko ennen kokousta sähköisesti
*lautakunnan varsinaisille jäsenille
*kunnanhallituksen edustajalle lautakunnassa
*nuorisovaltuuston edustajille lautakunnassa
*esittelijälle sekä valmistelijoille
*kunnanhallituksen puheenjohtajalle
*valtuuston puheenjohtajalle
*kunnanjohtajalle
*hallintojohtajalle
*sivistystoimen esimiehille
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre p. 040 174
5015

Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
____________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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73 §

Kokouspäivämäärä

sivu
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ILMOITUSASIAT
Sivltk 73 §
*
Yksiköiden päälliköiden viranhaltijapäätöksiä ajalta 28.10.-8.12.2020
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre, puh.
040 1745015.
Sivistyslautakunnan päätös:
Merkittiin tiedoksi.
________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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74 §

Kokouspäivämäärä

sivu
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MUUT ASIAT
Sivltk 74 §
- Lautakunnalle toimitettiin tiedoksi Wilmassa lähetetyt tiedotteet koronavirustilanteen kehittymisestä

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Kunta/kuntayhtymä
Pornainen
Hallitus/lautakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
Pykälä
Sivu

108
Sivistyslautakunta
9.12.2020
75 §
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
Kieltojen
valmistelua tai täytäntöönpanoa
perusteet
Pykälät

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

HLL 5 §:n./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaa- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
timusviran- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite.
omainen
ja –aika
Lautakunta/hallitus
Pornaisten sivistyslautakunta
Kirkkotie 176, PL 21
07171 Pornainen

Pykälät

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
OikaisuvaaOikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
timuksen
sisältö
Liitetään pöytäkirjaan
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VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valiValitusviranomainen tuksella.
ja valitusValitusviranomainen, osoite ja postiosoite
aika
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusaika
14 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava
– valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
– muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on
allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasia- Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valikirjojen toi- tusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että
mittaminen ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Pornaisten kunnanviraston aukioloajat:
ma - ke
8.00 - 16.00
to
8.00 - 18.00
pe
8.00 - 12.15

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
) Jos toimitettava

1

