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SUNAN KOULU
Johtokunnan kokous

Aika

tiistai 25.9.2018 kello 19.00 alkaen

Paikka

Sunan koulu, Solisevantie 10, Espoo

Läsnä

Aarnio Antti, puheenjohtaja
Forsberg Gunnar
Kajander Krista
Lehto Johanna
Raula Tiina
Tulokas Teppo
Mikkonen Hanna, esittelijä ja sihteeri

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 19.10.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Asian esittely
Kuntalain 410/2015 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on
päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Espoon
kaupungin hallintosäännön (2017) mukaan luottamuselimen kokouskutsu
toimitetaan mikäli mahdollista kolme päivää ennen kokousta.
Päätösesitys
Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Esityksen mukaan.
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3 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Asian esittely
Espoon kaupungin hallintosäännön (2017) mukaan luottamuselimen
pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
Päätösesitys
Päätettäneen, että johtokunnan kokouksen pöytäkirjan tarkastaa yksi
johtokunnan jäsen. Valittaneen kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi Teppo
Tulokkaan.
Päätös
Esityksen mukaan.

4 § Ääntenlaskijoiden valinta
Päätösesitys
Valittaneen kokouksen ääntenlaskijaksi Teppo Tulokkaan.
Päätös
Esityksen mukaan.
5 § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Päätösesitys
Esityslista hyväksyttäneen kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös
Esityksen mukaan.
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6 § Edellisen kokouksen päätösten toteutuminen
Asian esittely
Kokouksessa käydään läpi sellaiset asiat edellisen kokouksen pöytäkirjasta,
jotka ovat edellyttäneet erityistä toimeenpanoa.
Toimeenpantavia asioita ei edelliseen pöytäkirjaan ole kirjattu.

Päätösesitys
Merkittäneen tiedoksi.
Päätös
Esityksen mukaan.

7 § Sunan koulun lukuvuosisuunnitelma lukuvuodelle 2018-2019
Asian esittely

Espoon kaupungin sivistystoimen lautakuntien ja johtokuntien
johtosäännön mukaan peruskoulun johtokunta hyväksyy koulun
lukuvuosisuunnitelman.
Lukuvuosisuunnitelmassa määrätään:
1) opetuksen yleisestä järjestämisestä,
2) opetustunneista,
3) opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta,
4) työajoista,
5) koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta sekä
6) muista tarpeellisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä ajoista.
Lukuvuosisuunnitelma on valmisteltu neuvotellen opettajien kanssa.
Opettajakunnalla on ollut tilaisuus tehdä ehdotuksia päätettäessä
perusopetusryhmistä, opetusryhmistä, tuntikehyksen käytöstä ja
neuvoteltaessa yksittäisistä työjärjestyksistä. Lukuvuosisuunnitelman
pohjana olevia asioita on käsitelty henkilökunnnan
suunnittelukokouksissa 29.8.2018 sekä 5.9.2018.
Oppilaskunnan hallitus on käsitellyt lukuvuosisuunnitelmaa
kokouksessaan 30.8.2018
Päätösesitys
Johtokunta päättänee hyväksyä Sunan koulun lukuvuosisuunnitelman
esitetyssä muodossa.
Päätös
Esityksen mukaan.

8 § Koulun opetussuunnitelman muutokset

Asian esittely
Espoon kaupungin peruskouluissa koulukohtaisen opetussuunnitelman
hyväksyy johtokunta. Koulun opetussuunnitelmaan on lisätty teksti koskien
koulun valinnaisuutta luokka-asteilla 4-6. Lisättävä teksti on liitteenä 2.
Päätösesitys
Johtokunta hyväksynee koulukohtaisen opetussuunnitelman muutokset.
Päätös

Esityksen mukaan.

9 § Muut asiat
Rehtori kertoi lyhyesti koulun sisäilmakartoituksen tilanteesta.
Toimintatavat oppilaan väkivaltaisessa käyttäytymisessä – asia päätettiin
siirtää seuraavaan johtokunnan kokoukseen.
Keskusteltiin koulun iltapäiväkerhon tilanteesta. Päätettiin käsitellä asiaa
seuraavassa johtokunnan kokouksessa.
Keskusteltiin Espoon kaupungin leirikouluohjeistuksesta. Päätettiin käsitellä
asiaa seuraavassa johtokunnan kokouksessa.

10 § Seuraava kokous
Päätösesitys
Johtokunta päättänee seuraavan kokouksen ajankohdan.
Päätös
Johtokunnan seuraava kokous pidetään 28.1. 2019 klo 18
11 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.30.

LAILLISUUSTIEDOT
Kokouksen puolesta

_______________________________
Antti Aarnio, puheenjohtaja

______________________________
Hanna Mikkonen, esittelijä ja sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten
mukaan laadituksi.
Espoossa 27.9.2018

_______________________________
TeppoTulokas

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 2.10.2019.

MUUTOKSENHAKUOHJEET PERUSKOULUJEN JA LUKIOIDEN JOHTOKUNTIEN PÄÄTÖKSIIN
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Päätökset: 2§, 3§, 4§, 5§, 6§, 9§, 10§ 11§
Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n
mukaan hakea muutosta.

