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KOULUN NIMI
Johtokunnan kokous

Kilonpuiston koulu

Aika

keskiviikko 23.05.2018 klo 18.00

Paikka

Kilonpuiston koulun opettajien huone, Kilonpuisto 5

Läsnä

Mari Malkamäki,
puheenjohtaja
Brian Crosby,
jäsen
Abdulghani Duale
jäsen
Kaisa Hahl
jäsen
Anne Tapiovaara,
jäsen
Hannu Laaksonen, jäsen
Anna-Stina Moilanen, sihteeri
Oppilasjäsenet
Hertta Rinkinen,
Zoraiz Saram,

oppilasjäsen
oppilasjäsen

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösesitys
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Esityksen mukaan.

2 § Pöytäkirjan tarkastajan valinta
Päätösesitys
Pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan Hannu Laaksonen.
Päätös
Esityksen mukaan.
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3 § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Päätösesitys
Kokouksen työjärjestys hyväksytään esitetyssä muodossa.
Päätös
Esityksen mukaan.
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4 § Edellisen kokouksen päätösten toteutuminen
Asian esittely
Kokouksessa käydään läpi sellaiset asiat edellisen kokouksen pöytäkirjasta, jotka ovat
edellyttäneet erityistä toimeenpanoa.

Päätösesitys
Merkittäneen tiedoksi.
Päätös
Esityksen mukaan.

5 § Kilonpuiston koulun opetussuunnitelman päivitys
Asian esittely
Rehtori esittelee opetussuunnitelmaan päivitetyt kohdat (LIITE 1).
Päätösesitys
Johtokunta päättänee hyväksyä opetussuunnitelman päivityksen.
Päätös
Esityksen mukaan.
6 § Alakoulun kaksikielisen opetuksen tuntimuutoksista päättäminen
Asian esittely
Alakoulun kaksikielisen opetuksen tuntijakoon on tehty muutoksia. Luokille 4 - 6 on lisätty
tuntijakoon valinnaisaineet yksi tunti luokka-astetta kohden. Tunnit otetaan 4. ja 5.
luokalla englannin kielestä ja 6. luokalla äidinkielestä (LIITE 2).
Päätösesitys
Johtokunta päättänee hyväksyä kaksikielisen opetuksen tuntimuutokset.
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Päätös
Esityksen mukaan.
7 § Lukuvuoden 2017 -2018 arviointi
Asian esittely
Lukuvuoden 2017–2018 arvioinnin on tarkoitus olla katsaus kuluneeseen lukuvuoteen.
Koulu arvioi sen avulla toimintaansa; mitkä ovat lukuvuoden tärkeimmät onnistumiset,
missä jäi parantamisen varaa, mitä on lukuvuoden arvioinnin perusteella syytä ottaa
huomioon seuraavan lukuvuoden ja tulevien vuosien suunnittelussa.
Lukuvuoden arviointi kytkeytyy kiinteästi lukuvuosisuunnitelmaan. Ensisijaisesti
arvioidaan siis niitä asioita, joita lukuvuosisuunnitelmassa suunniteltiin toteutettaviksi.
Lukuvuoden arviointiin osallistuu koulun opetushenkilökunta, oppilaat sekä koulun
johtokunta.
Lukuvuoden arviointi tulee tehdä ennen seuraavan lukuvuosisuunnitelman laatimista,
jotta arvioinnissa esiin tulleet onnistumiset ja kehittämiskohteet voidaan huomioida
suunnittelussa (LIITE 3).
Päätösesitys
Johtokunta päättänee hyväksyä lukuvuoden 2017- 2018 arvioinnin.
Päätös
Esityksen mukaan.

8 § Lukuvuoden 2018 -2019 kehittämisen kohteet
Asian esittely
Lukuvuoden 2018-2019 perusopetuksen yhteiset kehittämisen kohteet (LIITE 4) on
annettu opetustoimesta kaikille kouluille. Seuraavan lukuvuoden kehittämisalueiksi
nousivat seuraavat kohteet:
I

Opetussuunnitelma ja oppiva yhteisö
Oppimisen tavoitteet ja – arviointi
Lukemisen ja lukutaidon vahvistaminen
Osallistava ja demokraattinen toiminta

II

Hyvinvoinnin ja kasvun tuki
Yhteisöllinen oppilashuolto vahvistaa kaikkien osallisuutta.
Luodaan rakenteet hyvinvointityölle siten, että toiminta tekee koko yhteisön
hyvinvointia ja kasvua.

III

Digitalisaatio ja oppiminen
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Oppilailla on tasavertaiset mahdollisuudet tieto-ja viestintäteknologisen osaamisen
hankkimiseen ja kehittämiseen.
Päätösesitys
Johtokunta merkitsee tiedokseen rehtorin esittämät seuraavaa lukuvuotta koskevat
kehittämiskohteet ja esittää itse mahdollisia kehittämiskohteissa huomioonotettavia
näkökohtia.
Päätös
Esityksen mukaan.

9 § Muut asiat
Johtokunta pitää erittäin tärkeänä, että alakoulun kaksikielisillä luokilla on englannin
kielistä opetusta 1-2 luokilla vähintään 80%, 3-4 luokilla 60% ja 5-6 luokilla 50%.
10 § Seuraava kokous
Asian esittely
Päätösesitys
Johtokunta päättänee pitää seuraavan kokouksen torstaina 20.9.2018 klo 18.
Päätös
Esityksen mukaan.

11 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.21.

_____________________
Mari Malkamäki
puheenjohtaja

_______________________
Anna-Stina Moilanen
esittelijä ja sihteeri
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Pöytäkirjan tarkastus
Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten
mukaan laadituksi 25.5.2018.

___________________
Hannu Laaksonen

Pöytäkirja on nähtävänä kansliassa 31.5.2018.
Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 30.5.2018

