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Auli Hossi

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
54 §

kokouspäivä
15.9.2016

sivu
2

____________________________________________________________________________

OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.6.2016

Sivla 54 §

Esityslistan liitteenä lähetetään osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2016.

Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi osavuosikatsauksen ajalta 1.1.30.6.2016.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
55 §

kokouspäivä
15.9.2016

sivu
3

KOULUJEN LUKUVUODEN 2016-2017 LUKUVUOSISUUNNITELMAT
Sivla 55 §

Koulut ovat toimittaneet sivistyslautakunnalle lukuvuosisuunnitelmansa
lukuvuodeksi 2016-2017. Koulujen lukuvuosisuunnitelmat ovat esityslistan oheismateriaalina.
Koulujen lukuvuoden 2016-2017 toiminnasta lyhyesti:
Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat
syyslukukausi
16.08.-21.12.2016
työpäivä
lauantai 1.10.2016
syysloma
17.10.-23.10.2016
kevätlukukausi
03.01.-03.06.2017
talviloma
20.02.-26.02.2017
pääsiäisloma
14.04.-17.04.2017
Oppilasmäärät
Levän koulu
Perttulan koulu
Ypäjänkylän koulu
Kartanon koulu
yht.

23
93
29
75
220

Opetukseen käytetyt tuntimäärät

Erityistehtävien tunnit

Levä
Perttula
Ypäjänkylä
Kartano

10 (9)
15,5(19,5)
9 (9)
28,5 (29,5)
63 (67)

yht.
Opettajien määrä
Levän koulu
Perttulan koulu
Ypäjänkylän koulu
Kartanon koulu
yht.

57 (65)
137 (146)
83 (82)
180 (185)
457 (478)

2
7
3
9
21

Levän koululla on kaksi luokanopettajaa ja kaksi koulunkäynninohjaajaa, joista toinen on oppilaan henkilökohtainen avustaja. Perttulan koulussa on viisi luokanopettajaa, koulujen yhteinen englannin kielen opettaja ja koulujen yhteinen erityisopettaja. Lisäksi Perttulan koulussa on
kolme koulunkäynninohjaajaa. Ypäjänkylän koulussa on kaksi luokanopettajaa, erityisluokanopettaja ja kaksi koulunkäynninohjaajaa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
55 §

kokouspäivä
15.9.2016

sivu
4

Kartanon koulussa on rehtori, kolme lehtoria ja viisi päätoimista tuntiopettajaa. Lisäksi koulussa on kaksi koulunkäynninohjaajaa.
Koulut ilmoittavat lukuvuosisuunnitelmassaan kaikki merkittävät tapahtumat koulutyössä sekä koulun ulkopuolella annettavan opetuksen.

Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta hyväksyy koulujen lukuvuosisuunnitelmat lukuvuodeksi 2016-2017.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Outi Viitanen, Marko Virtanen ja Tarja Virtanen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja
päätöksenteon jälkeen klo 19.30.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
56 §

kokouspäivä
15.09.2016

sivu
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_____________________________________________________________________________
KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LV.2016-2017
Sivla 56 §

Koululaisten iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun
kasvatustyötä, tukea lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua,
edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa, ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja lisätä osallisuutta, tarjota lapsille monipuoliset
mahdollisuudet osallistua ohjattuun ja virkistävään toimintaan, mahdollistaa lepo rauhallisessa ympäristössä ammattitaitoisen ja tehtävään soveltuvan henkilön valvonnassa.
Perusopetuslain mukainen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on
tarkoitettu 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille. Kunta vastaa toiminnan
kokonaisuudesta. Kunta voi järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa itse,
yhdessä muiden kuntien kanssa tai se voi hankkia palvelut esimerkiksi
järjestöiltä tai yhteisöiltä. Kunnilla ei kuitenkaan ole velvollisuutta tarjota toimintaa. Kunta saa valtionosuutta perusopetuslain mukaisen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämiseen. Toimintaa tulee tarjota joko 570 tai 760 tuntia koulun työvuoden aikana.
Kunnan tulee hyväksyä aamu- ja iltapäivätoimintaa varten toimintasuunnitelma. Toiminnan suunnittelussa painotetaan muun muassa yhteistyötä kotien ja koulujen, eri hallintokuntien sekä toiminnan järjestäjien
kanssa.

Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta hyväksyy Ypäjän kunnan iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman lukuvuodelle 2016-2017.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
57 §

kokouspäivä
15.9.2016

sivu
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________________________________________________________________________

VIRANHALTIJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
Sivla 58 §

Rehtorin päätökset ajalta 1.8.-7.9.2016 §§ 168-186 ja varhaiskasvatusjohtajan päätökset §§ 152- 158 ovat nähtävänä lautakunnan kokouksessa ja
aikaisempaa tutustumista varten koulutoimistossa.
Kuntalain 51 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen
puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän
lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on
tehnyt päätöksen.
Mitä 1 momentissa säädetään, koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai johtosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu johtosäännössä
määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamista kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:
1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä
2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita.

Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja
päättää, että niitä ei oteta sivistyslautakunnan käsiteltäväksi.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
58 §

kokouspäivä
15.9.2016

sivu
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_____________________________________________________________________________
ILMOITUSASIAT
Sivla 59 §
Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat
kirjelmät ja päätökset ja hyväksyy niiden kohdalla jäljempänä mahdollisesti esitetyt toimenpide-ehdotukset:
Tilastokeskus
Syksyn 2016 opiskelijatiedonkeruut
Varhaiskasvatus
Esiopetuksen arviointi lv. 2015-2016
(esityslistan oheismateriaalina)

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
59 §

kokouspäivä
15.9.2016

sivu
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________________________________________________________________________
MUUT ASIAT
Sivla 59 §

Keskusteltiin liikuntaryhmistä ja todettiin, että Ypäjän yllätys hoitaa
tästä syksystä alkaen Urhot ja Sylvit –liikuntaryhmiä. Mahdollisia
kunnan järjestämiä liikuntaryhmiä suunnitellaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä

kokouspäivä
15.9.2016

sivu
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA MUUTOKSENHAKUKIELLOT
MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 54, 58, 59
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 55, 56, 57
HValL 3 §:n 1 mom./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:
Ypäjän kunnan sivistyslautakunta
Perttulantie 20
32100 YPÄJÄ
kunta@ypaja.fi

Pykälät: 55, 56, 57
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätösten
katsotaan yleisesti tulleen kunnan jäsenten tietoon pöytäkirjan nähtävänäolopäivänä

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

