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Kokous päätetään pitää puhelin/sähköpostikokouksena,
jotta asiasta saadaan päätös etukäteen. Kokous
todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
§:t 45-46

Pöytäkirja tarkastetaan maanantaina 9.11.2015.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin
Timo Kemppainen ja Antti Heikkilä.

Oili Kiviranta

Reisjärvi 9.11.2015

Juhani Tilli
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KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Koultk § 45
Pk reht

Ehdotus: Koululautakunta päättää hyväksyä asialuettelon
kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.
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KOULUN TYÖPÄIVÄT/LISÄYS
Koultk § 46

Koulutoimessa on uuden opetussuunnitelman valmistelu
täydessä käynnissä. Sen tiimoilta on mm. vesokoulutuspäiviä. Uusi tuntijako on juuri saatu
hyväksyttyä koululautakunnassa. Viikolla 46 on
opetussuunnitelman valmistumisaikataulun mukaan
tarkoitus työstää arviointiosuutta ja ainekohtaista
osuutta. Viikolla 47 ops-koordinaattori käy kouluilla
luokissa ohjeistamassa oppilaita ops-työskentelyyn.
Viikolla 48 on tarkoitus pitää esi- ja perusopetuksen
yhteinen vanhempainilta, jossa työstetään opsmateriaalia kerätyn materiaalin pohjalta.
Viikolla 46 oleva opettajien ops-työskentely on
suunniteltu tapahtuvaksi perjantaina 13.11.2015.
Tarkoitus on, että oppilaille annetaan kotiin tarkoin
määritellyt ko. päivän ohjelmaa koskevat ohjeet.
Perusopetuslaissa (§ 23) on määritelty perusopetuksen
lukuvuoden pituus. Koululautakunta on kokouksessaan
13.4.2015 (§ 13) päättänyt em. pykälän pohjalta kuluvan
lukuvuoden työpäivistä.
Perusopetuslain pykälässä 23 todetaan edelleen, että
”Milloin opetusta ei pakottavasta syystä ole voitu
järjestää työpäiviksi määrättyinä päivinä eikä
opetussuunnitelman mukaisia tavoitteita voida muutoin
saavuttaa, on menetetyt työpäivät korvattava lisäämällä
työpäiviä enintään kuudella päivällä.”
Uusi opetussuunnitelma pitää ottaa käyttöön 1.8.2016
alkaen. Se tarkoittaa sitä, että sen on hyvä olla
valmis mahdollisimman pian ensi vuoden alussa, jotta se
ehtii lautakuntakäsittelyyn. Sen jälkeen koulujen
henkilöstön täytyy vielä saada opetussuunnitelma
toimimaan käytännössä uuden tuntijaon ja ennen kaikkea
sen sisällön kautta.

Pk reht

Ehdotus: Koululautakunta päättää, että 13.11.2015 on
henkilöstön koulutuspäivä ja oppilaille annetaan päivän
työjärjestystä vastaavat tehtävät kotiin. Mikäli
opetussuunnitelman mukaisia tavoitteita ei näin
saavuteta, pidetään lauantaina 16.4.2016 koulun
työpäivä.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.

