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KOULTK § 91
Opetuspäällikkö Leena Pöntynen:

Perusopetuksen oppiaineet opetetaan oheismateriaalina olevan jaon
mukaisesti eri vuosiluokilla. Kunkin vuosiluokan kohdalla on merkitty
se vuosiviikkotuntimäärä (38 opetustuntia), jonka oppilas oppiaineen
opetusta saa.
Ylöjärven uusi tuntijako vastaa valtakunnallista perusopetuksen
tuntijakoa, joka on vahvistettu 20.12.2001. Uutta tuntijakoa aletaan
toteuttaa 1.8.2013 alkaen.
Jos Ylöjärven perusopetuksen opetussuunnitelma poikkeaa
valtakunnallisista opetussuunnitelman tavoitteista tällä päätöksellä
muutettavien tuntimäärien osalta, noudatetaan Ylöjärvellä
valtakunnallisia opetussuunnitelman tavoitteita kunnallisen
opetussuunnitelman sijaan.
Jos yläkoulujen oma tuntijako poikkeaa kertymien sisällä Ylöjärven
tuntijaosta, tulee poikkeus kirjata lukuvuosisuunnitelmaan, jonka
koulutuslautakunta syyslukukauden ensimmäisessä kokouksessa
hyväksyy. Oppilaan minimituntimäärä kussakin oppiaineessa sekä
vuosiluokalla tulee täyttyä.
Valinnaisen taide- ja taitoaineen osalta oppilaitos voi lukuvuosisuunnitelmassaan tarkentaa, kuinka opetus kussakin
oppilaitoksessa järjestetään.
Oheismateriaali

- Ylöjärven kaupungin perusopetuksen tuntijako 1.8.2013 alkaen

Lisätiedot

Leena Pöntynen, p. 050 437 1385, leena.pontynen@ylojarvi.fi

Sivistysjohtaja ehdottaa:
Koulutuslautakunta päättää hyväksyä oheismateriaalina olevan
Ylöjärven kaupungin perusopetuksen tuntijaon 1.8.2013 alkaen.
Päätös
KOULTK § 49

Hyväksyttiin keskustelun jälkeen.
-----

Sivistysjohtaja Matti Hursti:

Koulutustalautakunta päätti 3.12.2012 muuttaa Ylöjärven perusopetuksen tuntijakoa niin, että oppilaiden viikkotuntimäärissä siirrytään
valtakunnallisiin minimituntimääriin 1.8.2013 lukien. Samalla
tuntijako päätettiin eri oppiaineissa kiinteäksi niin, että kaikki koulut
noudattavat eri oppiaineissa samoja viikkotuntimääriä.
Valtakunnallisessa tuntijaossa taito- ja taideaineissa (käsityö,
kuvataide, liikunta, musiikki) ei ole kiinteää tuntijakoa vaan ns.
välykset, joiden asettamissa rajoissa koulujen tulee tuntijakoa
noudattaa. Tämän ansiosta kouluilla on mahdollisuus toteuttaa
tuntikehyksensä puitteissa taito-ja taideaineissa pieniä
koulukohtaisia painotuksia.
Kouluilta saadun palautteen perusteella 3.12.2012 tehtyä tuntijakopäätöstä kannattaisi tarkistaa niin, että koulut voivat halutessaan
noudattaa taito-ja taideaineissa myös valtakunnallisen tuntijaon
mukaisia tuntimääriä ja välyksiä. Tässä tapauksessa kouluilla olisi
mahdollisuus jatkaa koulukohtaisten painotusten toteuttamista.
Mikäli koulu toimii näin, oppilaan viikkotuntimäärä ei kuitenkaan saa
ylittää valtakunnallista minimiä. Toisaalta eri oppiaineisiin osoitettava
tuntimäärä ei saa vastaavasti alittaa valtakunnallista minimiä.
Esitetty tarkistus on kustannusneutraali, sillä koulujen saama
tuntikehys on molemmissa vaihtoehdoissa sama.
Sisäisen valvonnan takia koulun on esitettävä mahdolliset koulukohtaiset painotukset tuntijakotaulukkona lukuvuoden 2013-14
lukuvuosisuunnitelmassa.
Oheismateriaali

- valtakunnallinen tuntijako
- Ylöjärven kaupungin perusopetuksen tuntijako 1.8.2013 alkaen

Lisätiedot

Matti Hursti, p. 050 68067, matti.hursti@ylojarvi.fi

Sivistysjohtaja ehdottaa:
Koulutuslautakunta päättää tarkistaa 3.12.2012 tehtyä Ylöjärven
perusopetuksen tuntijakopäätöstä edellä selosteosassa kuvatulla
tavalla.
Päätös

Hyväksyttiin.
-----

