KARVIAN KUNTA
Kasvatus- ja opetuslautakunta

5/2019

Aika

Torstai 19.9.2019 klo 18.00 – 21.15

Paikka

Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Läsnä

Haavisto Jonna
Isotalo Aila
Halmela Kari
Lähdekorpi Marko
Nivus Jori
Hautaluoma Kaija
Kytömäki Arja

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen

Poissa

Huhdanmäki Tuire
Koivuniemi Tanja

jäsen
jäsen

Muut saapuvilla olleet
Ojaniemi Kati
Nevala Mimosa
Hietaluoma Jaakko
Koivisto Arimo
Asiat

esittelijä / pöytäkirjanpitäjä
nuorisovaltuuston edustaja
kunnanhallituksen edustaja, § 53 ajan klo 18.00-18.34
rehtori, § 59 klo 19.00 -20.45

§:t 53 - 60

Pöytäkirjantarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu 19.9.2019

Nähtävänä olo
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnan nettisivuilla 20.9.2019
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

KOLTK § 53
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
PÄÄTÖS:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

KOLTK § 54
Kasvatus- ja opetuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu koulutoimistossa,
pääsääntöisesti kokousta seuraavana arkipäivänä klo 13 jälkeen. Pöytäkirja pidetään
julkisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla heti tarkastamisen jälkeen.
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marko Lähdekorpi ja Jori Nivus.

VUOROHOIDON PALVELUPERIAATTEET KARVIAN VARHAISKASVATUKSESSA
1.8.2019 ALKAEN
KOLTK § 55
Karvian varhaiskasvatuksessa on aloitettu vuorohoito 1.8.2019 alkaen. Vuorohoidon
palveluperiaatteista on laadittu ohjeet.
Liite: Vuorohoidon palveluperiaatteet Karvian varhaiskasvatuksessa 1.8.2019 alkaen.

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää vuorohoidon palveluperiaatteiden
hyväksymisestä.
PÄÄTÖS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti hyväksyä vuorohoidon palveluperiaatteet Karvian
varhaiskasvatuksessa 1.8.2019 alkaen.

YHTENÄISKOULUN TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2019 - 2020
KOLTK § 56
Yhtenäiskoulun rehtori on toimittanut koulun työsuunnitelman lukuvuodeksi 2019 –
2020 kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksyttäväksi.
Liitteet: Yhtenäiskoulun työsuunnitelma lukuvuodeksi 2019 - 2020
KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy yhtenäiskoulun työsuunnitelman lukuvuodelle 2019 - 2020.
PÄÄTÖS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi yhtenäiskoulun työsuunnitelman lukuvuodelle
2019 - 2020.

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2019

KOLTK § 57
Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutumisvertailu ajalta 1-6 / 2019
osoittaa, että toimintakulut ovat toteutuneet 54% mukaan, kun tasaisen kertymän mukaan toteumaprosentti olisi 50 %. Henkilöstökulujen toteuma on 55 %. Yhtenäiskoulun osalta henkilöstökulujen toteuma on 52 %, esiopetuksessa 54 % ja päivähoidossa
63%. Henkilöstökulujen toteumaa selittävät lomarahat, jotka on maksettu kesäkuussa.
Myös sijaisia on tarvittu ja tämä näkyy etenkin varhaiskasvatuksessa. Varatut määrärahat eivät tule tältä osin riittämään, joten loppuvuotta ajatellen on varauduttava lisämäärärahan tarpeeseen sekä yhtenäiskoulun että varhaiskasvatuksen osalta.
Liite: Talousarvion toteutumisvertailu 1-6/2019
KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee talousarvion toteutumisvertailun tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi talousarvion toteutumisvertailun tiedoksi.

SATAKIRJASTOJEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT
KOLTK § 58
Satakirjastot on Satakunnan kaupungin- ja kunnankirjastojen yhteinen
palvelujärjestelmä. Satakirjastoilla on yhteiset käyttösäännöt. Satakirjastojen uudet
käyttösäännöt on toimitettu hyväksyttäviksi. Muutokset voimassa oleviin
käyttösääntöihin koskevat lähinnä sanamuotoja ja rakennetta. Laina-aikoihin ja
maksuihin liittyvät asiat on siirretty erillisille liitteille siitä syystä, ettei niitä tarvitse
muutoksen tai lisäyksen vuoksi kierrättää lautakunnissa. Laina-aikoihin on tulossa
muutos siltä osin, että pikalainojen laina-aika muuttuu 1 viikosta 2 viikoksi ja uusille
materiaaleille (4K-elokuvat) määriteltiin laina-aika.
Liite: Satakirjastojen käyttösäännöt
KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy Satakirjastojen yhteiset käyttösäännöt.
PÄÄTÖS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi Satakirjastojen yhteiset käyttösäännöt.

MUUT ASIAT
KOLTK § 59
Merkitään tiedoksi:
Joustavan perusopetuksen ryhmän (JoPo) työnjakosuunnitelma tiedoksi kasvatus- ja
opetuslautakunnalle.
Rehtori Arimo Koivisto ja erityisopettaja Aino Yli-Peltola olivat paikalla kokouksessa
kertomassa erityisopetuksesta tämän asian käsittelyn ajan. Samalla keskusteltiin
yhtenäiskoulun käytänteistä. Todettiin, että seuraavaan kokoukseen kutsutaan
luottamusmies Katri Lamberg ja vararehtori Marjo Yliluoma keskustelemaan
yhtenäiskoulun käytänteistä.
Keskusteltiin koulun välipalasta, onko riittävän monipuolinen.
Seuraava kasvatus- ja opetuslautakunnan kokous pidetään keskiviikkona 9.10.2019
klo 18.00.

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS
KOLTK § 60
Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja
valitusosoitus.

