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Urheiluyläluokan perustaminen Talvisalon kouluun 1.8.2017 alkaen
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SL § 17

Selostus:  Hallitusohjelman tavoitteena on, että jokainen peruskouluikäinen
liikkuu tunnin päivässä.

Suomen olympiakomitea aloittaa kolmivuotisen
urheiluyläkoulukokeilun 1.8.2017, joka osaltaan vastaa huoleen
nuorten liian vähäisestä fyysisestä aktiivisuudesta.  Suomeen on
suunniteltu 19 urheiluyläkoulua. Talvisalon koulu on saanut
Olympiakomitealta mahdollisuuden aloittaa 20. urheiluyläkouluna,
mikäli Savonlinna aloittaa toiminnan syksyllä 2017.

  Urheiluyläluokka toimisi Talvisalon koulussa 1.8.2017. Toiminta
alkaisi 7. luokasta ja laajenisi asteittain käsittämään 7.-9. luokat. 

Urheiluyläluokan osalta opetussuunnitelma päivitetään
Olympiakomitean hyväksymän oppisisällön mukaiseksi (Urheilijaksi
kasvaminen -oppiaine). Tuntijakoon lisätään yksi tunti 7. luokalle,
muutoin yläluokkien tuntijakoon ei tarvitse tehdä muutosta.

Urheiluyläluokalle hakemisen aikataulu koskien lkv. 17-18:
6.3.-10.3.2017 ilmoitetaan Wilman kautta 6. luokkien vanhemmille
hakuohjeet ja urheiluyläluokalle valinnan kriteerit. Sama
hakuohjeistus sekä valintakriteerit löytyvät myös Savonlinnan
kaupungin verkkosivuilta.
7.3.2017 klo 18 Talvisalon koululla pidetään tiedotustilaisuus
urheiluyläluokalle hakemisesta ja urheiluyläluokkatoiminnasta.
13.3. – 22.3.2017 haetaan sähköisellä haulla urheiluyläluokalle
lukuvuodelle 2017-2018. Urheiluyläluokalle hakeminen on samalla
ilmoittautuminen valintakokeeseen.
Viikoilla 15-17 pidetään soveltuvuuskokeet.  Kaikki hakijat testataan.
12.5.2017 mennessä sivistystoimenjohtaja tekee päätöksen
urheiluyläluokalle valinnasta.
19.5.2017 mennessä huoltajien on ilmoitettava kirjallisesti
urheiluyläluokan paikan vastaanottamisesta.

Seuraavina lukuvuosina haku käynnistetään marras-joulukuussa,
valinta tapahtuu tammikuussa ja päätökset helmi-maaliskuussa.

Urheiluyläluokan perustaminen ei lisää merkittävästi opetuksen
kustannuksia, koska yläluokkien opetusryhmien määrä ei kasva.
Urheiluyläluokka lisää opetuksen kustannuksia vain n. 2000 €/vuosi,



joka tulee 7. luokan 1 tunnin lisäyksestä.  Kunnan ulkopuolelta tuleva
oppilas tuo kotikuntakorvauksen.

Sivistyslautakunnan kokouksessa asiaa selostaa Talvisalon koulun
rehtori.

(Valmistelu:  rehtori Tuomo Nurmela puh. 044-417 4520, vs. stj. Tuija
Kauppinen puh. 044-4174202  ja koulusuunnittelija Marja-Liisa
Brunou puh. 044-4174201)

Vs. sivistystoimenjohtajan esitys
Sivistyslautakunta päättää perustaa urheiluyläluokan Talvisalon
kouluun 1.8.2017 alkaen. Syksyllä 2017 urheiluyläluokan aloittaa 7.
luokan ryhmä ja asteittain urheiluyläluokka laajenee 7.-9. luokat
käsittäväksi.

Sivistyslautakunta päättää, että huoltaja vastaa oppilaan
koulumatkoista, mikäli Talvisalon koulu ei ole oppilaan ensisijainen
koulu.

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteenä olevat urheiluyläluokan
toimintasuunnitelman pöytäkirjaliite A sekä valintakokeen ja
yhdenvertaiset valintaperusteet pöytäkirjaliite B.

Oppilaat urheiluyläluokalle ottaa sivistystoimenjohtaja.

Päätös:   Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet Talvisalon koulu

Tiedoksi:   Olympiakomitea / Antti Paananen


