30

PÖYTÄKIRJA

26.5.2020

NIITTYKUMMUN KOULU
Johtokunnan kokous

Aika

25.5.2020 klo 17

Paikka

Niittykummun koulu, opettajainhuone

Kutsutut
jäsenet

Kaj Hagros, pj
Maija Sinisalo, esittelijä ja sihteeri
Sanna Haimi-Ilvonen
Mari Helenius
Mikael Jukarainen
Juhani Kankaanpää
Arja Rantala
Marika Uuskartano
Paula Havu
Meri Kankaanpää
Jyrki Kinnunen
Marjo Ollanketo
Marko Tammi
Tapio Uuskartano
Mark Ward

Poissa

yliviivatut poissa

Jakelu

Kutsutut

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
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Päätösesitys
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi (Espoon kaupungin
hallintosääntö I osa 4 luku 4 § ja II osa 3 §).
Päätös
Esityksen mukaan

2 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Asian esittely
Sihteeri pitää pöytäkirjaa, joka voidaan tarkastaa välittömästi kokouksen
päätyttyä. Pöytäkirja on nähtävillä koulun kansliassa kokousta seuraavan
viikon torstaina.
Päätösesitys
Valittaneen pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi Arja
Rantala ja Mikael Jukarainen.

3 § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Päätösesitys
Esityslista hyväksyttäneen kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös
Esityksen mukaan.

.
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4 § Lukuvuosisuunnitelman 19-20 lisäykset liittyen koronakevään aiheuttamiin
muutoksiin koulutyössä
Asian esittely

Koulun vakuutuksen voimassaoloon myös etäkouluaikana liittyvä
lisäys, joka käytiin läpi sähköpostineuvottelulla johtokunnan jäsenten
kesken ( Liite1 ) ja kevään kahden viimeisen viikon muuttunut
porrastettu lukujärjestys ( Liite2) lisätään täydennykseksi syksyllä
2019 hyväksyttyyn kuluvan
vuoden lukuvuosisuunnitelmaan 19-20.
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Päätösesitys

Johtokunta päättänee hyväksyä em. esityksen.

Päätös
Esityksen mukaan.

5 § Lukuvuoden 2019-2020 lukuvuosisuunnitelman toteutuminen

Asian esittely

Rehtori esittelee lukuvuosiarvioinnin ( Liite3) , jota on työstetty yhdessä
henkilökunnan ja oppilaiden kanssa.

Päätösesitys

Johtokunta päättänee merkitä asian tiedoksi.
Päätös
Esityksen mukaan.

6 § Koulukuvauksesta saatavan järjestelykorvauksen siirtäminen koulun käyttöön

Asian esittely

Muutetaan järjestelypalkkioon liittyvää käytäntöä siten, että
Vanhempainyhdistys siirtää syksyllä 2020 koulukuvauksesta saatavan
järjestelypalkkion koulun tilille sen sijaan, että raha olisi siirretty
käteisenä. Kyseessä on ko. järjestelykorvauksen viimeinen vuosi, jonka
jälkeen sitä ei enää ole.

Päätösesitys

Johtokunta päättänee hyväksyä em. esityksen.

Päätös
Esityksen mukaan.
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7 § Johtokunnan toimintakertomus vuodelta 2019
Asian esittely

Johtokunnan tuli ilmoittaa suomenkielisen opetuslautakunnan
toimintakertomusta ja kunnalliskertomusta varten tietoja johtokunnan
toiminnasta vuodelta 2019 helmikuun loppuun mennessä. SUKO:n
ohjeistuksen mukaan toimintakertomus (LIITE 4) voidaan
hyväksyttää johtokunnalla jälkikäteen.
Päätösesitys
Hyväksyttäneen johtokunnan toimintakertomus vuodelta 2019.
Päätös
Esityksen mukaan.

8 § Muut mahdolliset asiat
Asian esittely
Tiedoksi johtokunnalle
Perinteistä lauantaikoulupäivää Unicef-yhteistyöpäivän merkeissä ei pidetä.
Around the World in 90 minutes
Unicef-kävelyyn pe 23.10.huipentuva koko koulun teemaviikko sen sijaan
pidetään syysloman jälkeen viikolla 43.( Liite 5)

Päätösesitys
Johtokunta päättänee merkitä tiedoksi teemaviikon ja Unicef-kävelyperjantain,
jolloin myös huoltajat ovat tervetulleita kouluun.
Päätös
Esityksen mukaan.
9 § Seuraava kokous
Asian esittely
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Johtokunta hyväksyy lukuvuosisuunnitelman syyskuun lopussa ja siksi
seuraava kokous on syytä pitää tuolloin.
Päätösesitys

Johtokunta päättänee seuraavan kokouksen ajankohdan.
Päätös
Johtokunta päätti pitää seuraavan kokouksen ma 28.9.20 klo 17.

9 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.13.

LAILLISUUSTIEDOT
Kokouksen puolesta

_______________________________
puheenjohtaja
Kaj Hagros

______________________________
esittelijä ja sihteeri
Maija Sinisalo

Pöytäkirjan tarkastus
Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten
mukaan laadituksi.
Espoossa 25.5.2020

_______________________________
Arja Rantala

____________________________
Mikael Jukarainen

