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KAITAAN KOULU JA LUKIO
Johtokunnan kokous

Aika

Maanantai 03.06.2019 klo 17.00

Paikka

Kaitaan koulun rehtorin huone

Läsnä

Virpi Huhtanen, puheenjohtaja
Laura Leisola
Sakari Kouti
Erkki Heikkilä-Kyyhkynen
Hanna Riikilä
oppilasjäsen
Harri Henttonen, Kaitaan lukion asioiden esittelijä
Ritva Mickelsson, Kaitaan koulun asioiden esittelijä

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösesitys
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi (Espoon kaupungin
hallintosääntö I osa 2 luku 3 §).
Päätös
Päätettiin esityksen mukaisesti.

2 § Pöytäkirjan tarkastajan valinta
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Erkki Heikkilä-Kyyhkynen.

3 § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Päätösesitys
Esityslista hyväksyttäneen kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös
Päätettiin esityksen mukaisesti.
4 § Edellisen kokouksen päätösten toteutuminen
Asian esittely
Kokouksessa käydään läpi sellaiset asiat edellisen kokouksen pöytäkirjasta, jotka ovat
edellyttäneet erityistä toimeenpanoa.
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Päätösesitys
Merkittäneen tiedoksi.
Päätös
Päätettiin esityksen mukaisesti.

5 § Kaitaan koulun lukuvuoden 2018-2019 arviointi
Asian esittely
Lukuvuoden arvioinnista nousevat asiat huomioidaan seuraavan lukuvuoden
suunnittelussa. Lukuvuoden arviointiin osallistuvat koulun oppilaat ja henkilökunta sekä
koulun johtokunta (liite 1).
Päätösesitys
Johtokunta merkitsee asian tiedoksi.
Päätös
Kaitaan koulun lukuvuosiarviointi annettiin tiedoksi johtokunnalle.

6 § Kaitaan koulun opetussuunnitelma-asiat
Asian esittely
Kaitaan koulun UNESCO-kurssin sisältö on päivittynyt (liite 2).
Päätösesitys
Johtokunta hyväksyy Kaitaan koulun opetussuunnitelman muutokset.
Päätös
Johtokunta hyväksyi Kaitaan koulun opetussuunnitelman muutokset.
7 § Kaitaan koulun luokkamuotoisen erityisopetuksen toteuttaminen lukuvuonna
2019-2020
Asian esittely
Kaitaan koulussa toimii kaupunkitason luokkamuotoista erityisopetusta. Tämä
opetusmuoto kuuluu ns. väestövastuumallin piiriin, joka alkoi Espoossa 2014. Oppilaiden
tilanteet ja tuen tarpeet ovat yksilöllisiä edellyttäen sekä pedagogista erityisosaamista
että riittävän määrän aikuisia. Lukuvuodeksi 2019-2020 tähän opetusmuotoon on
palkattu kolme erityisluokan opettajaa (oppilaat ovat vuosiluokilla 7, 8 ja 9 ja yksi oppilas
on jo tässä vaiheessa ylipaikalla). Koulun määrärahoja myönnettäessä tätä ei ole
huomioitu.
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Päätösesitys
Johtokunta merkitsee asian tiedoksi.
Päätös
Johtokunta esitti syvän huolensa tilanteesta ja vaatii riittäviä resursseja
opetussuunnitelman mukaisen ja turvallisen opetuksen järjestämiseksi sekä
kouluyhteisön turvallisuuden takaamiseksi.
Johtokunta tukee rehtorin esitystä kolmannen opettajan palkkaamiseksi
luokkamuotoiseen erityisopetukseen, vaikka budjetti ylittyykin.

8 § Kaitaan lukion lukuvuoden 2018-2019 arviointi
Asian esittely
Lukuvuoden arvioinnista nousevat asiat huomioidaan seuraavan lukuvuoden
suunnittelussa. Lukuvuoden arviointiin osallistuvat henkilökunta sekä koulun johtokunta
(liite 3).
Päätösesitys
Johtokunta merkitsee asian tiedoksi.
Päätös
Kaitaan lukion lukuvuosiarviointi annettiin tiedoksi johtokunnalle.

9 § Muut asiat
Kaitaan koulun rehtori Ritva Mickelsson on opintovapaalla 16.9. – 15.12.2019.
10 § Seuraava kokous
Päätösesitys
Johtokunta päättänee seuraavan kokouksen ajankohdan.
Päätös
Johtokunta päätti pitää seuraavan kokouksen maanantaina 23.9. klo 17.00.

11 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.56.
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_______________________________
Virpi Huhtanen
puheenjohtaja

______________________________
Ritva Mickelsson
esittelijä ja sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten
mukaan laadituksi.
4.6.2019

_______________________________
Erkki Heikkilä-Kyyhkynen

Pöytäkirjan nähtävänä olo
Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa (lisää päivämäärä).

