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Kuntakohtaisen esiopetussuunnitelman hyväksyminen 1.8.2016 lukien

Sivistyslautakunta § 44
Opetushallitus on julkaissut 22.12.2014 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Esiopetuksen järjestäjien tulee laatia ja hyväksyä omat
paikalliset opetussuunnitelmansa ja ottaa ne käyttöön 1.8.2016 mennessä.
Paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetään esiopetuksen kasvatusja opetustyön, oppilashuollon, huoltajien ja esiopetuksen yhteistyön
sekä esiopetuksen muun toiminnan järjestämisestä ja toteuttamisesta
esiopetuksen kansallisten perusteiden pohjalta.
Lemin kunnan uutta esiopetussuunnitelmaa on valmisteltu yhteistyössä
mm. lasten, näiden vanhempien ja varhaiskasvatuksen sekä perusopetuksen henkilöstön kanssa.
Kunnan esiopetussuunnitelma 2016 on esiopetusta ohjaava asiakirja,
jossa toiminnallisuus ja lasten osallisuus korostuvat. Keskeistä siinä on
laaja-alainen osaaminen, opetuksen yhteiset tavoitteet ja oppimiskokonaisuudet. Esiopetuksessa huomioidaan lasten kiinnostuksen kohteet ja tuetaan heidän luontaista uteliaisuuttaan. Esiopetuksen toimintakulttuuria vahvistetaan lasten ja huoltajien osallistumista esiopetuksen
suunnitteluun ja arviointiin. Liikkuvan elämäntavan merkitystä korostetaan. Kunnan esiopetussuunnitelma 2016 on liitteenä 1.
(valm. varhaiskasvatuspäällikkö Tarja Seppälä, puh. 040 545 0325)
STJ:n ehdotus
Sivistyslautakunta hyväksyy Lemin kunnan esiopetuksen suunnitelman
otettavaksi käyttöön 1.8.2016 alkaen.
Päätös

Hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto
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Perusopetuksen opetussuunnitelman hyväksyminen

Sivistyslautakunta § 45
Opetushallitus on päättänyt 22.12.2014 (104/011/2014) perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteista. Opetuksen järjestäjän tulee laatia ja
hyväksyä opetussuunnitelma noudattaen, mitä näissä perusteissa on
määrätty (perusteet on julkaistu opetushallituksen sivuilla: http://
www.oph.fi/download/163777_perusopetuksen_opetussuunnitelman _
perusteet_2014.pdf).
Opetuksen järjestäjällä on vastuu paikallisen opetussuunnitelman laadinnasta ja kehittämisestä. Opetussuunnitelmassa päätetään perusopetuksen kasvatustyön, opetuksen, oppimisen arvioinnin ja tuen,
ohjauksen ja oppilashuollon, kodin ja koulun yhteistyön sekä muun
toiminnan järjestämisestä ja toteuttamisesta. Siinä täydennetään ja
painotetaan opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä tavoitteita,
toimintaa ohjaavia linjauksia, keskeisiä sisältöjä ja muita opetuksen
järjestämiseen liittyviä seikkoja paikallisesta näkökulmasta. Opetuksen
järjestäjä ottaa opetussuunnitelmaa laatiessaan huomioon oppilaiden
tarpeet, paikalliset erityispiirteet sekä itsearvioinnin ja kehittämistyön
tulokset.
Paikallista opetussuunnitelmaa valmisteltiin aineryhmissä ja yhteistyössä huoltajien ja sidosryhmien kanssa. Valmistelutyötä tehtiin vesokoulutuksissa, ESAVI:n järjestämissä koulutuksissa ja opettajille
opetussuunnitelmatyöstä erikseen korvatulla ajalla. Opetussuunnitelma
on tehty sähköiselle Pedanet-työalustalle ja se on luettavissa
https://peda.net/lemi/ops -linkistä.
Opetussuunnitelman liitteet ja oppiaineiden vuosiluokkaistaminen on
nähtävissä koulun peda.net-sivuilla. Koska perusopetuksen opetussuunnitelmat otetaan käyttöön portaittain siten, että seitsemännen
vuosiluokan osalta uusi opetussuunnitelma on voimassa 1.8.2017,
yläkoulun opetussuunnitelma täydentyy valinnaisaineiden osalta vielä
lukuvuoden 2016–2017 aikana.
Opetussuunnitelman luonnos on ollut sidosryhmien kommentoitavana
touko-heinäkuussa 2016. Tuki- ja liitemateriaalien osalta opetussuunnitelmaa täydennetään osin myöhemmin.
(valm. sivistystoimenjohtaja Raija Leikola, puh. 040 631 2605)

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto
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STJ:n ehdotus
Sivistyslautakunta hyväksyy perusopetuksen opetussuunnitelman otettavaksi käyttöön 1.8.2016 alkaen. Perusopetuksen opetussuunnitelma
on liitteenä 2.
Päätös

Hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että sivistyslautakunta valtuuttaa Koulukeskuksen rehtorin tekemään opetussuunnitelmaan teknisiä, luettavuutta helpottavia tarkistuksia ja täydennyksiä muuttamatta opetussuunnitelman sisältöjä.
___________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto
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Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät

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

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

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen
ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax
Lemin sivistyslautakunta
Toukkalantie 2
54710 LEMI
puhelin 05-614 111
telefax 05-4146 004
sähköposti: leminkunta@lemi.fi
Pykälät 44, 45

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö
ja toimittaminen

Ks. jäljempänä

Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto
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Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta
annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vai se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Puistokatu 29, Kuopio
PL 1744, 70101 Kuopio
Sähköposti; ita-suomi.hao@oikeus.fi
Puhelin: 029 56 42500 (vaihde)
Faksi: 029 56 42501
Kunnallisvalitus, pykälät
Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää
Valitusaika
päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax

valitusaika
päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta
lukuun.
Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän
sisältö ja
toimittaminen

Pykälät

Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava
-päätös, johon haetaan muutosta
-miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
-muutosvaatimuksen perusteet.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi
ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai
asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan/oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on
liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä /HLL 21§:ssä säädetään.
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Asiakirjat toimitetaan vianomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä
myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä, Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehti vät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusalan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite, postiosoite
Pykälät
Valitusasiakirjat on toimitettava1): nimi, osoite ja postiosoite
Pykälät

Lisätietoja

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 euroa.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
1
) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

