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Munkkivuoren ala-asteen koulun opetussuunnitelman muutos

HEL 2017-005139 T 12 00 01

Päätösehdotus

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää hyväksyä Munkki-
vuoren ala-asteen koulun opetussuunnitelman muutokset lukuun Valin-
naiset opinnot (liite 1). Munkkivuoren ala-asteen koulussa valinnaisai-
netta opiskellaan vuosiluokilla 4, 5 ja 6. Valinnainen aine koostuu kah-
desta kurssista, joista ensimmäistä opiskellaan syyslukukausi ja toista 
kevätlukukausi. Valinta tehdään neljän taitokorin sisällöistä. Taitokoreja 
ovat matematiikka ja pelitaidot, luonto ja liikunta, ilmaisu ja kädentaidot 
sekä äidinkieli ja mediataidot. 

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).

Munkkivuoren ala-asteen koulun johtokunta on tehnyt esityksen 
26.4.2017 (§ 1) muutoksista opetussuunnitelman koulukohtaiseen 
osuuteen lukuun Valinnaiset opinnot (liite 1). Munkkivuoren ala-asteen 
koulussa valinnaisainetta opiskellaan vuosiluokilla 4, 5 ja 6. Valinnai-
nen aine koostuu kahdesta kurssista, joista ensimmäistä opiskellaan 
syyslukukausi ja toista kevätlukukausi. Valinta tehdään neljän taitokorin 
sisällöistä. Taitokoreja ovat matematiikka ja pelitaidot, luonto ja liikunta, 
ilmaisu ja kädentaidot sekä äidinkieli ja mediataidot. Opetussuunnitel-
massa on kuvattu valinnaisten opintojen tehtävä, tavoitteet, laaja-alai-
nen osaaminen ja sisällöt.

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

Esittelijä
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