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Maunulan ala-asteen koulun opetussuunnitelman muutos

HEL 2017-004838 T 12 00 01

Päätösehdotus

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää hyväksyä Maunulan 
ala-asteen koulun opetussuunnitelman muutokset lukuun 6 Oppimisen 
arviointi (liite 1). Maunulan ala-asteen koulussa vuosiluokilla 1-5 luku-
vuositodistuksessa kaikki oppiaineet arvioidaan sanallisesti asteikolla 
hyväksytty/hylätty. Hyväksytty/hylätty todistuksen rinnalla käytetään op-
pilaan portfoliota, johon on liitetty oppilaan itsearviointia ja opettajan an-
tamaa arviointipalautetta. Kuudennella luokalla oppilas saa numeerisen 
lukuvuositodistuksen.  Muutokset tulevat voimaan välittömästi opetus-
lautakunnan suomenkielisen jaoston päätöksen jälkeen.

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).

Maunulan ala-asteen koulun johtokunta on tehnyt esityksen 21.3.2017 
(§ 7) muutoksista opetussuunnitelman koulukohtaiseen osuuteen lu-
kuun 6 Oppimisen arviointi (liite 1). Maunulan ala-asteen koulussa vuo-
siluokilla 1-5 lukuvuositodistuksessa kaikki oppiaineet arvioidaan sanal-
lisesti asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksytty/hylätty todistuksen rin-
nalla käytetään oppilaan töiden kokoelmaa, portfoliota, johon on liitetty 
oppilaan itsearviointia ja opettajan antamaa arviointipalautetta. Kuu-
dennella luokalla oppilas saa numeerisen lukuvuositodistuksen.  

Muutosesitykset ovat perusteltuja ja noudattavat opetushallituksen 
22.12.2014 antamia perusteita sekä kuntakohtaisia ohjeita. Muutokset 
tulevat voimaan välittömästi opetuslautakunnan suomenkielisen jaos-
ton päätöksen jälkeen.
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