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30.5.2018 klo 18.00

Paikka

Jalavapuiston koulun opettajainhuoneessa

Läsnä

Satu Ahtiluoto, puheenjohtaja
Jani Kääriäinen, jäsen
Minna Turpeinen, jäsen
Satu Ylioja, varajäsen
Pauli Vinni, jäsen
Paula Kotilainen, sihteeri

1§

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Satu Ahtiluoto avasi kokouksen klo 18.05.

2§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§

Pöytäkirjan tarkastajan valitseminen
Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Pauli Vinni.

4§

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

VARSINAISET KOKOUSASIAT
5§

Edellisen kokouksen päätösten toteutuminen
Rehtori esitteli edellisen kokouksen asiat ja päätökset.
5K- ja 6A-luokan yökoulut toteutuivat suunnitelmien mukaisesti. Remontti
hammashoitolan tiloissa siirtyy seuraavalle vuodelle (budjettivuosi 2019). Johtokunnan
jäseniä osallistui koululla järjestettyyn perinteiseen juhlaruokailuun ke 28.3.2018.

6§

Lukuvuosi 2018-19
• Opettaja-, henkilöstö- ja oppilastilanne, suunnitelma tiedoksi.
• Työ- ja loma-ajat, lauantaikoulupäivä 1.9.2018 ja vapaa 7.12.2018 tiedoksi.

7§

Lukuvuoden 2017-18 toiminnan arviointi

Liite 1

Rehtori esitteli uuden lukuvuosiarviointilomakkeen ja opettajien kokoaman palautteen
lukuvuodesta 2017-18. Palautteesta keskusteltiin.
Arviointilomake (Liite 1) palautetaan Alueelliseen lukuvuosisuunnitelma- ja
arviointikansioon Office365:een 9.6.2018 mennessä.
8§

Opetussuunnitelman päivitys 25.5.2018

Liite 2

Rehtori esitteli opetussuunnitelmaan tehtyjä muutoksia johtokunnalle. Käsiteltiin
OPS:n liitteenä olevat Jalavapuiston koulun tuntijakomuutokset, Luku 6 Oppimisen
arviointilukuun tehdyt tarkennukset, Luku 12 Valinnaisuus perusopetuksessa sekä luku
13.4.3 Vieraat kielet – A-oppimäärä ja Varhennettu kielenopetus.
Johtokunta hyväksyi Jalavapuiston koulun Opetussuunnitelmapäivityksen.

9§

Leirikoulut lv 2018-19
Johtokunta käsitteli leirikouluohjelmat ja säännöt.
Tarkennuksena: Mikäli oppilas toimii vastoin järjestyssääntöjä, oppilas voidaan
lähettää välittömästi kotiin. Oppilaan turvallisesta kotimatkasta sovitaan huoltajan
kanssa. Sääntöpäivitys v. 2016 hyväksytään.
Jokaisen oppilaan luokalla tulee päästä leirikouluun perheen varallisuudesta
riippumatta. Oppilaan opetus ja opiskelu toteutuvat koululla jossakin muussa luokassa,
mikäli oppilas huoltajan päätöksellä ei osallistu leirikouluun.
Johtokunta hyväksyi leirikoulut: 6A-luokan leirikoulu, Anjalan nuorisokeskuksessa ja
6K-luokan leirikoulu, nuorisokeskus Marttisessa.

10§

Yökoulut
Rehtori esitteli yökoulusuunnitelmat perusteluineen. Johtokunta hyväksyi 3K- ja 5Kluokan yökoulut suunnitelmien mukaisesti. Aikataulut kirjataan lv 2018-19
lukuvuosisuunnitelmaan.

11§

Muut asiat
• Marrasmarkkinat su 18.11.2018 ja ”Ikkuna monikulttuuriselle tapahtumalle”
Vanhempainyhdistys Ulmus toivoo voivansa toteuttaa kielitietoisuus ja
monikulttuuriset perheet -teemalla päivän yhteistyössä koulun väen kanssa.
Puheenjohtaja Satu Ahtiluoto on yhteydessä koulun kielitietoisuusryhmään ja kutsuu
opettajia 15.8.2018 yhteistyökokoukseen tästä aiheesta.
• Siirtopalaverit opettajan vaihtuessa
Keskustelu koulun käytänteistä em. tilanteessa.

12§

Seuraava kokous
Seuraava kokous päätettiin pitää ke 26.9.2018 klo 18.00.

13§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.51.

Espoossa 30.5.2018
Pöytäkirjan vakuudeksi

Satu Ahtiluoto
puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu:

Pauli Vinni
pöytäkirjan tarkastaja

Paula Kotilainen
rehtori, sihteeri

