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Pakilan yläasteen koulun opetussuunnitelman muutos ja täydennys

HEL 2017-004353 T 12 00 01

Päätösehdotus

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää hyväksyä Pakilan 
yläasteen koulun opetussuunnitelman muutoksen lukuun 6 Oppimisen 
arviointi ja täydennyksen lukuun 11 Valinnaiset aineet. 

Pakilan yläasteen koulussa annetaan väliarviointi syyslukukauden 
päätteeksi. Lukuvuoden päättyessä oppilas saa lukuvuositodistuksen, 
jossa käytetään numeerista arviointia. Käyttäytyminen arvioidaan nu-
meroin 7.-8. luokkien väliarvioinnissa ja lukuvuositodistuksissa. Vuosi-
luokalla 9 käyttäytyminen arvioidaan vain väliarvioinnissa.   

Valinnaisina aineina tarjotaan kursseja bändisoiton perusteet, lauluyh-
tye, musiikkiteatteri, kielikaruselli, retkeily, luova kirjoittaminen, kirjalli-
suus, elokuva, ilmaisutaidot ja ihmissuhdetaidot. Luonnontiede- ja ma-
tematiikka –painotuksessa tarjotaan biologian, matematiikan sekä fysii-
kan ja kemian kursseja.

Esittelijän perustelut

Opetushallitus on 22.12.2014 antanut määräyksen perusopetuksen val-
takunnallisista perusteista, jotka otetaan käyttöön portaittain alkaen 
1.8.2016. Opetussuunnitelmassa on yhteinen osuus, vuosiluokkakoko-
naisuudet vuosiluokille 1-2, 3-6 ja 7-9 sekä oppiaineosuus. 

Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelman yhteinen 
osuus koostuu kunta- ja koulukohtaisista osuuksista. Opetuslautakun-
nan suomenkielinen jaosto on hyväksynyt koulujen kieliohjelmat ja pai-
notetut opetukset kokouksessaan 24.2.2015 (§ 11 ja 12). Opetussuun-
nitelman kuntakohtainen osuus on hyväksytty opetuslautakunnan suo-
menkielisessä jaostossa 16.6.2015 (§ 61) ja vuosiluokkakokonaisuudet 
1.3.2016 (§ 14). Koulukohtaiset osuudet on hyväksytty opetuslautakun-
nan suomenkielisessä jaostossa 21.6.2016 (§ 57).

Pakilan yläasteen koulun johtokunta on tehnyt esityksen 13.3.2017 (§ 
5) muutoksesta opetussuunnitelman koulukohtaiseen osuuteen lukuun 
6 Oppimisen arviointi ja täydennyksestä lukuun 11 Valinnaiset aineet. 

Pakilan yläasteen koulussa annetaan väliarviointi syyslukukauden 
päätteeksi. Lukuvuoden päättyessä oppilas saa lukuvuositodistuksen, 
jossa käytetään numeerista arviointia. Käyttäytyminen arvioidaan nu-
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meroin 7.-8. luokkien väliarvioinnissa ja lukuvuositodistuksissa. Vuosi-
luokalla 9 käyttäytyminen arvioidaan vain väliarvioinnissa.   

Valinnaisina aineina tarjotaan kursseja bändisoiton perusteet, lauluyh-
tye, musiikkiteatteri, kielikaruselli, retkeily, luova kirjoittaminen, kirjalli-
suus, elokuva, ilmaisutaidot ja ihmissuhdetaidot. Luonnontiede- ja ma-
tematiikka –painotuksessa tarjotaan biologian, matematiikan sekä fysii-
kan ja kemian kursseja. Opetussuunnitelmassa on kuvattu oppiaineen 
tehtävä, tavoitteet, laaja-alaisen osaamisen alueet ja oppiaineen sisäl-
löt vuosiluokille 7-9.

Muutosesitykset ovat perusteltuja ja noudattavat opetushallituksen 
22.12.2014 antamia perusteita sekä kuntakohtaisia ohjeita.
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