Sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden toimivallan delegoinnit
Sivistysjohtaja päättää:

1.

lapsen ottamisesta varhaiskasvatukseen ja sijoittumisesta päiväkoteihin ja perhepäivähoitoon

2.

lapsen varhaiskasvatuksesta sekä aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävistä asiakasmaksuista
sivistyslautakunnan vahvistamien perusteiden mukaisesti

3.

omassa kodissaan työskentelevien kunnallisten perhepäivähoitajien kanssa hoitosuunnitelmista
sekä hoitopaikkojen varaamisesta ja niiden hinnasta ottaen huomioon mm. lasten ja hoitoryhmän
hoitoisuuden, ryhmän epäsäännöllisyyden ja ennakoimattomuuden

4.

kunnan maksamien yksityisen hoidon tuen kuntalisien maksusta kunnanvaltuuston vahvistamien
perusteiden mukaisesti

5.

tarvittaessa kunnallisen päivähoitopaikan myöntämisestä koululaiselle, kun erityiset olosuhteet sitä
vaativat eikä hoitoa ole muulla tavoin järjestetty

6. voimassa olevan varhaiskasvatuslain mukaisen tietovarannon ylläpitämisestä
7. kirjaston maksuista
8.

kirjaston ja muiden yleisönpalveluyksikköjen poikkeuksellisista aukioloajoista

Rehtori päättää:

1. opettajan virkojen ja toimialansa muiden tehtävien täyttämisestä enintään vuodeksi kerrallaan
2. luokanvalvojan tai ryhmänohjaajan määräämisestä ja tehtävistä
3. oppilaaksi ja opiskelijaksi ottamisesta
4. opetusryhmien muodostamisesta
5. uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksesta
6. koulutuksen arvioinnin järjestelystä
7. säädetyistä erityisistä opetusjärjestelyistä
8. rajoittaa perustellusta syystä oikeutta päästä seuraamaan opetusta

9. oppilaalle ja opiskelijoille kirjallisen varoituksen antamisesta
10. päättöarvioinnin, erotodistuksen ja oppimäärän suorittamisesta annettavan todistuksen antamisesta
oppilaalle
11. perusopetuksen järjestämisestä muille kuin oppivelvollisille
12. korvaavan opetuksen järjestämisestä
13. ns. toissijaisten hakijoiden oppilaaksi otosta
14. opetusharjoittelijan ottamisesta
15. tulkitsemis- ja avustajapalveluista, muista opetuspalveluista ja erityisistä apuvälineistä
16. oppilaskunnan toiminnan järjestämisestä ja oppilaiden osallisuuden edistämisestä
17. tarvittavan oppilashuollon järjestämisestä sekä kurinpidollisten ja kasvatuksellisten toimenpiteiden
käytön ja kehittymisen seurannasta
18. muualla suoritettujen opintojen hyväksi lukemisesta
19. valitun aineen tai oppimäärän vaihtamisesta toiseksi
20. myöntää opiskelijalle lukion suoritusaikaan pidennystä
21. oppilaan toteaminen eronneeksi
22. myöntää oppilaalle erityisestä syystä tilapäisesti vapautus opetukseen osallistumisesta
23. luvasta suorittaa opintoja opetukseen osallistumatta
24. säädetystä oppilaan opetuksen maksuttomuutta ja opiskelijahuoltoa koskevasta edusta ja
oikeudesta
25. säädetystä majoitusta koskevasta edusta ja oikeudesta
26. opiskelijan oikeudesta maksuttomaan ateriaan ja säädetystä opintososiaalisesta edusta ja
oikeudesta
27. opiskelijan koulutuksesta pidättämisestä rikostutkimuksen ajaksi
28. luvan myöntämisestä koulukiinteistön ja -huoneiston sekä piha-alueen käyttöön koulutyön
ulkopuoliseen tarkoitukseen lukuun ottamatta vuosittaisia liikuntasalin käyttövuoroja
29. stipendien ja muiden apurahojen jaosta kuultuaan opettajakuntaa, mikäli rahastojen säännöissä ei
toisin määrätä

Opettaja päättää:

1.

vapauttaa opetukseen osallistumisesta enintään viikoksi

