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KUNNAN PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN TYÖ- JA LOMAAJAT LV 2021 – 2022
Perusopetuksen koulujen työ- ja loma-aikoja säätelevät perusopetuslaki 23 § ja
perusopetusasetus 7 §. Perusopetuslain 23 §:n mukaan lukuvuodessa on 190
työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Tavoitteena on, että
Pukkilassa olisi samat työ- ja loma-ajat kuin lähikunnissa. Tavoitetta perustelee
mm. yläkouluikäisten oppilaaksiottoalue. Työ- ja loma-aikoja on valmisteltu yhteistyössä Kirkonkylän koulun henkilökunnan kanssa.
Työpäiviä lukuvuonna 2021 - 2022 on yhteensä 188. Työpäiviä vähentävät arkipäiväksi osuva itsenäisyyspäivä 6.12.2021, sekä muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi
osuva loppiainen 6.1.2022.
Lukuvuotta esitetään aloitettavaksi keskiviikkona 11.8.2021. Lukuvuosi päättyy
asetuksen mukaisesti viikon 22 viimeisenä arkipäivänä, eli lauantaina 4.6.2022.

Päätös/
Allekirjoitus

Esiopetus on perusopetuslain (628/1998) mukaista kasvatus- ja opetustoimintaa,
jota tarjotaan ennen oppivelvollisuuteen kuuluvan opetuksen antamista. Esiopetuksen laajuus on vähintään 700 tuntia, keskimäärin neljä tuntia päivässä. Päivään
saa kuulua enintään viisi tuntia esiopetusta. Esiopetusta toteutetaan pääsääntöisesti koulujen toiminta-aikoina. Esiopetus päättyy keväällä toukokuun viimeisenä
arkipäivänä.
Pukkilan kunnan perusopetuksen ja esiopetuksen työ- ja loma-ajat päätetään seuraavasti
Perusopetuksen lukuvuosi 2021 – 2022
Syyslukukausi (90 työpäivää)
ke 11.8.2021 – ke 22.12.2021
syysloma vko 42 / 18.10.2021- 24.10.2021
joululoma to 23.12.2021 – pe 7.1.2022
Kevätlukukausi (98 työpäivää)
ma 10.1.2022 – la 4.6.2022, esiopetus 31.5.2022
talviloma vko 8 / ma 21.2.2022 – pe 25.2.2022
pääsiäinen pe 15.4.2022 – ma 18.4.2022
helatorstai 26.5.2022 vapaapäivä
Perusopetuksen lukuvuosi 2021 - 2022 yhteensä 188 työpäivää.
Henkilökunnan VESO-päivät (suunnittelutyö, kehittäminen, koulutus):
ma 9.8.2021 8-14
ti 10.8.2021 8-14
pe 25.3.2022 klo 12-15 (oppilastyöpäivä päättyy klo 12)
ke 18.5.2022 klo 12-15 (oppilastyöpäivä päättyy klo 12)
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Esiopetuksen lukuvuosi 2021 - 2022
Syyslukukausi (88 työpäivää x 4 h = 352 h)
ke 11.8.2021 – ke 22.12.2021
syysloma vko 42 / 18.10.2021- 24.10.2021
joululoma to 23.12.2021 – pe 7.1.2022
Kevätlukukausi (97 työpäivää x 4 h = 388 h)
ma 10.1.2022 – la 4.6.2022
talviloma vko 8 / ma 21.2.2022 – pe 25.2.2022
pääsiäinen pe 15.4.2022 – ma 18.4.2022
helatorstai 26.5.2022 vapaapäivä
Esiopetuksen koulutus- ja suunnittelupäivät LV2021-2022:
pe 1.10.2021 klo 9-15 (esiopetusta ei järjestetä)
ma 29.11.2021 klo 9-15 (esiopetusta ei järjestetä)
pe 28.1.2022 klo 13-16
pe 25.3.2022 klo 9-15 (esiopetusta ei järjestetä)

Esiopetuksen lukuvuoden työtunnit 2021-2022 yhteensä 185 työpäivää x 4h =
740 h.
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Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Pukkilan kunnanhallitukselle Onnintie 3, 07560 PUKKILA, neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on oikaisuvaatimuksen tekijän allekirjoitettava.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, ellei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
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Kotisivuille
[ ] Lähetetty postitse
saantitodistusta vastaan

[ ] Lähetetty postitse
tavallisena kirjeenä

[ ] Lähetetty sisäisessä
postissa

[ ] Luovutettu asianosaiselle [ ] Lähetetty sähköpostitse
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