ISONKYRÖN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

No

5/2021

Sivistyslautakunta
Sivu 49
KOKOUSAIKA

Torstaina 17.6.2021 klo 18.30 – 19.25

KOKOUSPAIKKA

Kunnanvirasto, valtuustosali

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET
(ja merkintä siitä, kuka
toimii puheenjohtajana)

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Hakamaa Jukka
Katajamäki Heli
Ahoketo Juha
Korvola Juha
Mäenpää Diana
Perkiö Taneli
Soisalo Katri
Vaaraniemi Ulla-Maija

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
”
”
”
”
”

Pietikäinen Susanna
Tapio Sinikka
Kniivilä Soili
Loukola Sirkku
Harju Ella

johtava rehtori, esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
khall:n edustaja
nuorisovaltuuston edustaja

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin.

ASIAT §

34-40

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Jukka Hakamaa

Soili Kniivilä

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

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

Isonkyrön kunnanvirastossa 17.6.2021
Allekirjoitus

Ulla-Maija Vaaraniemi
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Heli Katajamäki

Aika ja paikka

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi perjantaina 18.6.2021 klo 14.00 sekä
kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00.

Todistaa

johtava rehtori

Susanna Pietikäinen
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Sivltk 34 §
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
----------

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI
Sivltk 35 §
Sivistyslautakunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka kaksi lautakunnan
kokouksissa erikseen valittua pöytäkirjantarkastajaa tarkastaa pöytäkirjan nähtävänä oloaikana.

JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kaksi jäsentä.

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ulla-Maija Vaaraniemi ja Heli Katajamäki.
---------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KYRÖNMAAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2021
Siv.ltk 36 §
Opetussuunnitelma lukio-opetukseen
Uusi lukiolaki säädettiin 10.8.2018 (714/2018) ja se astui voimaan 1.8.2019. Laki
edellytti muutoksia lukion opetussuunnitelman perusteisiin. Opetushallitus päätti lukio-opetuksen opetussuunnitelman valtakunnallisista perusteista 7.11.2019 ja ne
ovat ohjanneet lukion opetussuunnitelman tekoa. Uusi lukio-opetuksen opetussuunnitelma otetaan käyttöön lukion aloittaneilla opiskelijoilla 1.8.2021.
Oppimäärien ja niihin kuuluvien opintojen mitoituksen peruste on opintopiste. Valtakunnalliset opinnot koostuvat moduuleista, joista muodostetaan paikallisesti opintojaksoja.
Opintopisteinä määriteltävät opintojaksot voivat olla eri laajuisia ja eri oppiaineiden
yhteisiä. Nuorten lukiokoulutuksessa opiskellaan vähintään 150 opintopistettä.
Kyrönmaan lukio on tehnyt opetussuunnitelmatyössä yhteistyötä Lapuan, Kauhavan, Lappajärven, Vimpelin, Alajärven, Evijärven ja Härmän lukioiden kanssa. Rehtorit ovat kokoontuneet useamman kerran ja lukioiden opettajille on pidetty yhdessä
kaksi puolikasta veso -päivää.
Kyrönmaan lukiolla on toiminut opettajista ja rehtorista koostunut ryhmä, joka on
käynyt opetussuunnitelman yleiset osat läpi.
Isonkyrön kunnan hallintosäännön 33 §:n mukaan sivistyslautakunta hyväksyy lukion opetussuunnitelman.
Kyrönmaan lukion opetussuunnitelma liite 1 ja sen liitteet
- Kyrönmaan lukion opiskeluhuoltosuunnitelma, sis. järjestyssäännöt liite 2
- Suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelyistä liite 3
- Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä,
liite 4.

Lisätietoja antaa johtava rehtori 0500 560 363.

JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS:
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä Kyrönmaan lukion opetussuunnitelman liitteineen, lähettää sen tiedoksi kunnanhallitukselle sekä päättää, että Kyrönmaan lukion
opetussuunnitelma otetaan käyttöön porrastetusti 1.8.2021 alkaen.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ETELÄPOHJALAINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA
OPPILAANOHJAUS

Siv.ltk 37 §
Taustaa:
Etelä-Pohjanmaalla on yhteinen maakunnallinen esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin. Tarkemmat kuntakohtaiset linjaukset löytyvät kunkin kunnan tai kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmasta. Koulukohtaiset tarkennukset löytyvät koulujen opetussuunnitelmista. Opetussuunnitelmaan liittyvät keskeiset muutokset tuodaan kunkin kunnan omaan opetusalan asioista vastaavaan lautakuntaan, vaikka opetussuunnitelma onkin maakunnallinen.
Oppilaanohjaus:
Ohjausta vahvistetaan eri koulutusasteilla osana oppivelvollisuuden laajentamista.
Perusopetuksessa uutena lakisääteisenä tehtävänä otetaan käyttöön tehostettu
henkilökohtainen oppilaanohjaus (perusopetuslaki 11 a §). Tehostetun henkilökohtaisen oppilaanohjauksen toimeenpanon tueksi Opetushallitus on muuttanut ja täydentänyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita.
Oppilaalla, joka tarvitsee perusopetuksen jälkeisiin jatko-opintoihin hakeutumiseen
liittyvää tukea, on oikeus saada oppilaanohjauksen lisäksi tarpeidensa mukaista tehostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta vuosiluokilla 8 ja 9. Tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus on yksilöllistä oppilaanohjausta ja opiskelun tukea, jonka
tavoitteena on vahvistaa suunnitelmallisesti oppilaan valmiuksia siirtyä perusopetuksen jälkeisiin opintoihin. Tehostetussa henkilökohtaisessa oppilaanohjauksessa oppilaalle annetaan henkilökohtaista ja muuta oppilaanohjausta sekä laaditaan henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelma.
Eteläpohjalaisen perusopetuksen opetussuunnitelman päivittämisestä valtakunnallisten perusteiden mukaisesti vastasi oppilaanohjaajista koostunut maakunnallinen
työryhmä. Opetussuunnitelma hyväksyttiin Osaajan ohjausryhmässä 7.5.2021.
Muutokset tulevat voimaan 1.8.2021.
Opetuksen järjestäjät kuvaavat tehostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta ja jatko-ohjausta perusopetuksen jälkeisiin opintoihin tarkemmin kunta-/koulukohtaisissa
ohjaussuunnitelmissa, jotka päivitetään syksyllä 2021.

Liitteet:
-

Eteläpohjalainen perusopetuksen opetussuunnitelma, oppilaanohjaus, liite 5.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS:
Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi eteläpohjalaisen perusopetuksen opetussuunnitelman muutokset oppilaanohjauksessa.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KOKOOMUKSEN VALTUUSTOALOITE YHDESTÄ KOULUPIIRISTÄ
Siv.ltk 38 §
Kokoomuksen valtuustoryhmä on tehnyt 29.4.2021 valtuustoaloitteen. Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että Isossakyrössä aletaan selvittää mahdollisuutta yhdestä, koko kunnan kattavasta koulupiiristä, liite 6.
Kunnassa voi olla yksi oppilaaksiottoalue (entinen koulupiiri), tällöin tulee olla määriteltynä esiopetuksen ja perusopetuksen oppilaaksioton perusteet. Lähikoulu ei kuitenkaan ole aina fyysisesti lähin koulu vaan ryhmäkoko, koulun tilat ja henkilökunnan määrä on huomioitava määritettäessä oppilaan koulupaikkaa.

JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS:
Sivistyslautakunta päättää, että selvitetään yhden oppilaaksiottoalueen vaikutukset
oppilasmäärän vähentyessä sekä mahdollisen uudistuksen kustannusvaikutukset
31.10.2021 mennessä.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KESKUSTAN VALTUUSTOALOITE OPINTOSTIPENDIN LAAJENTAMISESTA
Siv.ltk 39 §
Keskustan valtuustoryhmä on tehnyt 29.4.2021 valtuustoaloitteen opintostipendin
hakumahdollisuuden laajentamisesta isokyröläisille ammattikoululaisille, liite 7.
Isonkyrön kunta voi myöntää opintostipendin ammattikorkeakoulussa, korkeakoulussa tai yliopistossa päätoimisesti opiskeleville isokyröläisille nuorille (kunnanvaltuuston päätös 12.12.2002 § 64).
Tällä hetkellä Isonkyrön kunta ei maksa opintostipendiä toisen asteen opiskelijoille.
Oppivelvollisuusikä nousee 18 vuoteen elokuussa 2021, ja samalla toisen asteen
opinnot muuttuvat maksuttomiksi. Muutoksella pyritään siihen, että jokainen nuori
saisi toisen asteen tutkinnon suoritettua perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta.
Oppivelvollisuuslaki tulee voimaan 1.8.2021, mutta hakeutumisvelvoitetta koskevat
säännökset tulevat voimaan jo 1.1.2021.
Oppivelvollisuuden laajennus tulee voimaan ikäluokka kerrallaan. Velvoite hakeutua
ja jatkaa toisen asteen koulutuksessa vaikuttaa käytännössä niihin nuoriin, jotka keväällä 2021 ovat perusopetuksen 9. luokalla (pääosin vuonna 2005 syntyneet).

JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS:
Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että opintostipendin käyttöä ei
laajenneta toisen asteen maksuttomuuden takia.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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MUUT ASIAT
Sivltk § 40
1. Varhaiskasvatuksen tyytyväisyyskysely v. 2021
2. Khall: Koulukeskuksen johtamisjärjestelmän kehittäminen
3. Aluehallintovirasto: Isokyröläiset lapset ja nuoret harrastamaan 2,
15 000 €, hankkeen kokonaiskustannukset 18 750€.
Lisätietoja: johtava rehtori, puh. 0500 560 363 tai varhaiskasvatusjohtaja,
puh. 050 439 4033

JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS:
Merkitään muut asiat tiedoksi.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_______

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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OIKAISUVAATIMUSOHJE SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEEN
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 36, 37
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on
toimitettava Isonkyrön kunnanvirastoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kunnanviraston aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Tiedoksiannon saajan suostumuksella
päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisesti siten kuin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa säädetään. Tavallisessa sähköisessä tiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Isonkyrön sivistyslautakunta
Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ
sähköposti: sivistys@isokyro.fi
Kunnanviraston aukioloaika on pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
• päätös, johon haetaan oikaisua
• miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
• millä perusteella oikaisua vaaditaan
• oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Isonkyrön kunnanvirastosta.
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 34, 35, 38, 39, 40

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

