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Peruskoulun ja lukion lukuvuoden 2021-2022 työpäivät

Selostus
Lapuan kaupungin hallintosäännön liitteen 3 a-kohdan 4. mukaan sivistysjohtaja päättää perusopetuksen ja lukiokoulutuksen työ- ja lomapäivistä.
Perusopetuslain ja -asetuksen mukaisesti lukuvuoteen 2021-2022
sisältyy 188 työpäivää (+ Itsenäisyyspäivä ja Loppiainen) ja koulutyö
päättyy viikon 22 viimeisenä arkipäivänä eli lauantaina 4.6.2022. Lukuvuoteen voi sisältyä myös muita lauantaipäiviä.
Etelä-Pohjanmaan kunnissa on lukuvuoden 2021-2022 työaikoja
suunniteltu yhteistyössä naapurikuntien esitysten kanssa. Kuntien
lukuvuoden 2021-2022 työpäivissä saattaa olla pieniä eroavaisuuksia.
Lukuvuoden 2021-2022 työpäiväehdotusta on pyydetty kouluilta
lausunnot.
Vahvistetuista työ- ja loma-ajoista voidaan lukuvuoden alkamis- ja
päättymispäivää lukuunottamatta poiketa vain perustellusta syystä.
Tämä edellyttää, että asiasta ilmoitetaan hyvissä ajoin oppilaiden
huoltajille ja lukiossa opiskelijoille. Lisäksi on varmistauduttava siitä,
ettei menettelystä aiheudu mainittavia lisäkustannuksia esim. ruokailun ja koulukuljetusten vuoksi. Päätöksen poikkeavasta työpäivästä
tekee koulujen vanhempaintoimikuntien/koulujen rehtoreiden esitysten pohjalta opetuspäällikkö. Koulut voivat esittää lukuvuoden aikana korkeintaan yhden työpäivän sijoittamisesta lauantaipäiväksi.
Liitteenä lukuvuoden 2021-2022 työpäivät.
Päätös

Vahvistan peruskoulun ja lukion lukuvuoden 2021-2022 työ- ja
loma-ajat liitteen mukaisiksi.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, viranomaisen nimi ja osoite:
Lapuan kaupungin sivistyslautakunta, Valtuustontie 8, 62100 LAPUA

Oikaisuvaatimusaika
ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi (asettamispäivä on päätöksen yläosassa). Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei
muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana
aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimuksen
sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaisella ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Tiedoksianto asianosaiselle

Asianosainen
Lähetetty tiedoksi kirjeellä (Kuntalaki 95 §).
Annettu Postin kuljetettavaksi
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