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Kutsutut

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösesitys
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi (Espoon kaupungin
hallintosääntö I osa 4 luku 4 § ja II osa 3 §).
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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 Juhani
Kankaanpää ja Sanna Haimi-Ilvonen.

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

.
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4 § Lauantaityöpäivän tekeminen korvaamaan koulupäivää
Asian esittely

Perjantai 15.11.19 tehdään vapaaksi
lauantaityöpäivällä 14.9.19.
( Liite1 )

Päätösesitys

Johtokunta päättänee hyväksyä em. esityksen.

Päätös
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Esityksen mukaan.

5 § Lukuvuoden 2018-2019 lukuvuosisuunnitelman toteutuminen

Asian esittely

Rehtori esittelee lukuvuosiarvioinnin ( Liite2) , jota on työstetty yhdessä
henkilökunnan ja oppilaiden kanssa.

Päätösesitys

Johtokunta päättänee merkitä asian tiedoksi.
Päätös
Esityksen mukaan.

6§ Johtokunnan toimintakertomus vuodelta 2018
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 3) voidaan
hyväksyttää johtokunnalla jälkikäteen.
Päätösesitys
Hyväksyttäneen johtokunnan toimintakertomus vuodelta 2018.
Päätös
Esityksen mukaan.

7 § Muut mahdolliset asiat
Asian esittely
Tiedoksi johtokunnalle
a) Uusikummun koulurakennuksesta osoitetaan tiloja Niittykummun koulun
käyttöön lukuvuodeksi 2019-2020. Montessoriopetus saa Uusikummun
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koulurakennuksen C-talosta kotiluokkatilat ja lisäksi tekstiilityön opetus ja
science -opetuskäyttöön osoitetaan 4 luokkatilaa samasta rakennuksesta.
b) Ensi lukuvuoden 6B-luokka on lähdössä leirikouluun Ahvenanmaalle jo
elokuussa. Liitteellä 4 on leirikoulusopimus ja turvallisuussuunnitelma.
c) Espoon kaupungin kouluissa aloitetaan varhennetun A1-kielen opetus
siten, että syksyllä 19 ensimmäisen luokan aloittavilla on tulevana
lukuvuonna väh. 0,5 h/ vko A1-kielen opetusta.
Seuraavana vuonna, syksyllä 19 aloittaneiden siirryttyä kakkosluokalle,
aloitetaan A1-kielen opetus myös kakkosluokalla, eli ykköseltä aloitettu
opetus tulee jatkumaan kakkoselle.
Niittykummun koulussa alkaa A1-kielen opetus suomenkielisillä luokilla
ensimmäiseltä luokalta jo valmiiksi 1h/ vko, ja englanninkielisillä luokilla
äidinkielenomaisena 3h/vko, joten Niittykummun koulussa tämä 0,5 h/ vko
käytetään muuhun varhennettuun kielenopetukseen; tulevana lukuvuonna
saksan kielen opetukseen. Käytännössä uusi 0,5 h/ vko käytetään A1kielen opetukseen ja siitä vapautunut 0,5 h (ns. Espoo-tunti) vapautuu
varsan opetukseen.
Liite 4, Niittykummun koulun tuntijako alkaen elokuu 2019
Tässä linkki lautakunnan päätöspöytäkirjaan, josta oheismateriaalissa löytyy myös 1.8.2019 voimaan astuva tuntijako:
http://espooprodfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2019465861-11

Päätösesitys
Johtokunta päättänee tarvittaessa nostaa esille muutamia tärkeäksi
kokemiaan asioita ja johtokunta päättänee merkitä tiedoksi
leirikoulusuunnitelman sekä turvallisuussuunnitelman.
Lisäksi johtokunta päättänee merkitä tiedoksi A1-kielen opetukseen osoitetun
tuntimäärän käyttämisen Niittykummun koulussa.
Päätös
Esityksen mukaan.
8 § Seuraava kokous
Asian esittely

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 30.9.19. klo 17 Uusikummun
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koulurakennuksessa.

9 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.40.

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 27.5.2019

_______________________________
Sanna Haimi-Ilvonen

____________________________
Juhani Kankaanpää

