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1§
Sivistyslautakunnan tehtäväalueet ja esittely
Lautakunnan tehtäväalueena on opetustoimen hallinto, perusopetus, varhaiskasvatus
vapaa sivistystyö sekä kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi.
Sivistyslautakunnan esittelijänä toimii rehtori. Sivistyslautakunnan pöytäkirjanpitäjänä toimii koulutoimensihteeri tai muu sivistyslautakunnan nimeämä henkilö.

2§
Sivistyslautakunnan ratkaisuvalta

Hyväksyy kunnan esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmat
Hyväksyy koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet ja järjestelyt siltä osin kuin tehtävää ei
ole siirretty viranhaltijalle.

Hyväksyy opetussuunnitelmaan perustuvat koulujen lukuvuosisuunnitelmat
Päättää kunnan esi- ja perusopetuksen työ- ja loma-ajoista
Nimeää opettajien keskuudesta koululle koulunjohtajan koulun opettajakuntaa
kuultuaan ja peruuttaa hänen määräyksensä, kun siihen on syytä.
Nimeää opettajien keskuudesta koululle varajohtajan.
Osoittaa oppilaalle koulun ja noudattaa siinä pääsääntöisesti johtosäännön liitteenä
olevasta kartasta ilmeneviä rajauksia.
Päättää oppilaan siirtämisestä erityisopetukseen silloin, kun huoltaja vastustaa siirtoa
Päättää oppilaan, joka ei ole muilla kurinpitokeinoilla ojennettavissa, erottamisesta
koulusta vähintään yhdeksi ja enintään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan. Päättää
perusopetuksen järjestämisestä erottamisen aikana.
Päättää koulukuljetusperiaatteet ja hyväksyy kuljetussopimukset liikennöitsijöiden
kanssa
Päättää periaatteet, joiden mukaan kirjastokokoelmia kartutetaan
Päättää lautakunnan toimialalla perittävistä kiinteistä maksuista
Päättää kirjaston käyttöä koskevista säännöistä ja kirjaston aukioloajoista.
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Päättää lautakunnan toimialalla myönnettävien avustusmäärärahojen jaosta.

3§
Viranhaltijan ratkaisuvalta
Koulunjohtaja ja rehtori
Antaa oppilaalle kirjallisen varoituksen
Siirtää oppilaan erityisopetukseen yhteistyössä oppilaan huoltajan kanssa
Määrää muun kuin peruskoulun oppilaan suorittaman tutkinnon vastaanottavan
opettajan
Määrää tutkivan opettajan silloin kun oppivelvollinen opiskelee kotona
Myöntää oppilaalle luvan olla poissa koulusta pätevän syyn vuoksi yli kolme päivää
Päättää oppilaan opetuksen erityisjärjestelyistä huoltajaa kuultuaan
Rajoittaa tarpeen vaatiessa pääsyä opetusta seuraamaan
Ottaa opetusharjoittelijan
Päättää oppilaan valinnaisaineista huoltajaa kuultuaan
Opettajakunta
Viranhaltijan ja tuntiopettajan tulee yhteistyössä oppilaiden, näiden huoltajien ja
koulun henkilökunnan kanssa pyrkiä saavuttamaan opetukselle säädetyt ja määrätyt
tavoitteet ja osallistua koulun kehittämiseen sekä suorittaa peruskoulun
opetussuunnitelmaan ja siihen perustuvan lukuvuosisuunnitelman mukaan hänelle
kuuluvat tehtävät sekä muut perusopetuslaissa ja -asetuksessa säädetyt ja erikseen
määrätyt tehtävät.
Peruskoulun opettajan tulee enintään kolmena työpäivänä kerrallaan huolehtia
toisenkin opettajan tehtävistä milloin tämä odottamattoman esteen takia ei voi antaa
opetusta eikä muuta sijaista voida saada.
Luokanopettaja/luokanvalvoja voi antaa luvan oppilaan poissaoloon enintään
kolmeksi päiväksi.

Varhaiskasvatusjohtaja
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Päättää päivähoitopaikan myöntämisestä, esiopetukseen ottamisesta, tukitoimenpiteiden myöntämisestä
ja erityisopetukseen ottamisesta ja asiakasmaksusta varhaiskasvatuksen osalta.
Päättää koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan ottamisesta ja asiakasmaksusta
Päättää esiopetuksen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmasta
Päättää päiväkodin ja toimintakeskuksen tilojen tilapäisestä luovuttamisesta ulkopuoliseen käyttöön
Päättää vastuualueellaan oppilaitosten kanssa tehtävistä oppilaskohtaisista koulutus- ja
harjoittelusopimuksista
Päättää vastuualueellaan korvaus- ja muiden hakemusten vireillepanosta
Varhaiskasvatusjohtajan ollessa poissa tai esteellinen hänen sijaisenaan toimii lastentarhanopettaja.

Kirjastonjohtaja
Päättää kirjastoihin hankittavista kirjoista ja muusta aineistosta sekä poistoista
lautakunnan määräämien perusteiden mukaan
Päättää kokoelmiin kuuluvan aineiston antamisesta oppilaitosten sekä työpaikkojen
käytettäväksi

4§
Koulut
Kunnassa toimii neljä koulua:
Levän koulu, jossa annetaan perusopetusta 1.-6. vuosiluokille
Perttulan koulu, jossa annetaan perusopetusta 1.-6. vuosiluokille
Ypäjänkylän koulu, jossa annetaan perusopetusta 1.-6. vuosiluokille
Kartanon koulu, jossa annetaan perusopetusta 7.-9. vuosiluokille.
Ypäjänkylän koulussa toimii pienryhmä, jossa annetaan opetusta 1.-9. vuosiluokille
Kartanon koulussa toimii pienryhmä, jossa annetaan opetusta 7.-9. vuosiluokille
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