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SivVal § 38
Opetushallitus on 10.2.2020 määräyksellään päättänyt muuttaa ja
täydentää Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014
luvun 6 Oppimisen arviointi. Paikallinen oppilaan oppimisen ja
osaamisen arviointia koskeva opetussuunnitelman osa tulee ottaa
käyttöön viimeistään 1.8.2020. Uusien perusteiden mukaan
laadittujen paikallisten opetussuunnitelmien käyttöönottoon saakka
noudatetaan nykyisten perusteiden mukaan laadittuja suunnitelmia.
Arvioinnin
uudistamisen
tavoitteena
on
lisätä
arvioinnin
yhdenvertaisuutta sekä arvosanojen vertailukelpoisuutta. Lisäksi
tarkoituksena on selkiyttää arvioinnin kansallisia linjauksia, sillä ne
on koettu nykyisessä opetussuunnitelmassa liian tulkinnanvaraisiksi.
Arvioinnin uudistamisessa täsmennetään kaikkia vuosiluokkia
koskevia linjauksia ja laaditaan päättöarvioinnin kriteerit. Kaikkia
vuosiluokkia koskevat linjaukset astuvat voimaan 1.8.2020.
Päättöarvioinnin kriteerit julkaistaan 31.12.2020 ja ne tulevat
voimaan 1.8.2021.
Nakkilan kunnan opettajien arvioinnin työryhmä on päivittänyt
Nakkilan kunnan opetussuunnitelman oppimisen arviointia koskevan
luvun 6. Kaikilla rehtoreilla ja opettajilla on ollut mahdollisuus
kommentoida päivitettyä opetussuunnitelmaa.
Nakkilan kunnan oppimisen ja osaamisen arviointia koskeva
opetussuunnitelman luku 6 seuraa liitteenä. Asiakirja sisältää
valtakunnallisen opetussuunnitelman lisäksi Nakkilan kunnassa
paikallisesti päätettävät lisäykset.
Sivistysjohtajan ehdotus:
Sivistysvaliokunta päättää hyväksyä liitteenä olevan Nakkilan kunnan
oppimisen ja osaamisen arviointia koskevan opetussuunnitelman.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Täytäntöönpano:
ote: perusopetuskoulut
Lisätietoja antaa:
sivistysjohtaja Jonna Heikkilä

puh. 044 747 5910
______________________

SivVal § 63
Hallintosäännön 36§ mainitaan, että sivistysvaliokunnan ratkaisuvaltaan kuuluu opetussuunnitelmaan perustuvan suunnitelman hyväksymistä varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja lukioon. Perusopetuksen arvioinnin opetussuunnitelmaan on tarve tehdä joitakin
muutoksia ja tarkennuksia.
Liitteenä seuraavat sivistysvaliokunnan 26.5.2020 § 38 käsitelty Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi Nakkilan kunnan perusopetuksessa sekä korjattu Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi
Nakkilan kunnan perusopetuksessa. Liitteenä olevaan Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi Nakkilan kunnan perusopetuksessa
asiakirjaan on tehty kolme muutosta, jotka on korostettu liitteessä
olevassa asiakirjassa.Kohdassa 6.5. on korjattu 4-9 siten, että korjattuna se on 4-8. Toinen tehty muutos koskee kohdan 6.7. valinnaisaineiden määrää. Aiemmin oli yksi yhden viikkotunnin valinnaisaine ja
korjatussa versiossa on poistettu numero 1. Tämä mahdollistaa
yhden viikkotunnin jakamisen esimerkiksi kahteen eri valinnaisaineeseen. Kolmas tehty muutos koskee kohtaa 6.11.3. Kohtaan on lisätty
lause " Arviointikeskustelussa opettaja käy läpi jokaisen oppiaineen.
" Nakkilan kunnan arviointityöryhmä on valmistellut asiaa ja arviointia
on käsitelty Nakkilan kunnan opettajien yhteisessä vesopäivässä
11.8.2020.
Sivistysjohtajan ehdotus:
Sivistysvaliokunta päättää hyväksyä liitteenä olevaan Nakkilan kunnan oppimisen ja osaamisen arviointia koskevaan opetussuunnitelmaan tehtävät muutokset.
Päätös:
Sivistysvaliokunta päätti hyväksyä liitteenä olevan Nakkilan kunnan
oppimisen ja osaamisen arviointia koskevaan opetussuunnitelmaan
tehtävät muutokset. Lisäksi sivistysvaliokunta päätti, että ko. asiakirjan välitodistuksia käsittelevään osioon täsmennetään 7.-9.-luokkien
välitodistuksiin liittyvä kohta.
Täytäntöönpano:
ote: perusopetuskoulut
Lisätietoja antaa:
sivistysjohtaja Jonna Heikkilä
puh. 044 747 5910

______________________

