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Todettiin
§:t 10 - 14
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin
Antti Heikkilä ja Tiina Hirvinen.
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KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Koultk § 10
Pk reht

Ehdotus: Koululautakunta päättää hyväksyä asialuettelon kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
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SELÄNTEEN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN
STRATEGIA
Koultk § 11

Selänteen alueen kuntien (Haapajärvi, Pyhäjärvi, Kärsämäki, Reisjärvi) opetustoimen tietostrategia on tehty yhteistyössä alueen opetushenkilöstön kanssa ja se
tukee perusopetuksen opetussuunnitelman 2016 mukaisia
laaja-alaisia osaamiskokonaisuuksia, ennen kaikkea
tieto- ja viestintäteknistä osaamista, mutta myös mm.
ajattelua ja oppimaan oppimista, vuorovaikutusta ja
ilmaisua sekä monilukutaitoa.
Strategiaa sovelletaan myös alueen lukioissa.
Strategia liitetään kunkin kunnan opetussuunnitelmaan.
Jokaisessa oppilaitoksessa tulee tarkastella taitotasojen käytännön toteuttamista ja vastuita lukuvuosittain.
Strategia päivitetään viimeistään 2018.
Selänteen koulujen tieto- ja viestintätekniikan strategia on liitteenä (liite 1).

Pk reht

Ehdotus: Koululautakunta päättää hyväksyä Selänteen
koulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön
strategian liitettäväksi Reisjärven perusopetuksen ja
lukion opetussuunnitelmiin.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
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REISJÄRVEN LUKION REHTORIN TEHTÄVIEN HOITO LV. 2015-2016
Koultk 12

Viime lukuvuonna Haapajärven lukion rehtori on hoitanut myös Reisjärven lukion rehtorin tehtävät (pedagogiset).
Myös opinto-ohjaajan tehtävät ovat kuuluneet sopimukseen.
Haapajärven kanssa on neuvoteltu asiasta kuluvalla
viikolla ja Haapajärvi on suostuvainen jatkamaan sopimusta. Sopimukseen voidaan sisällyttää kaikki rehtorin tehtävät, jolloin tulevaisuuden suunnittelu
kokonaisuutena helpottuu perspektiivin laajentuessa.
Samalla neuvoteltiin myös mahdollisuudesta aloittaa
yhteisen lukion (työnimenä Suomenselän lukio) periaatteiden kartoittaminen. Tavoitteena on säilyttää
tulevissa valtakunnallisissa säästö- ja järjestäjä/ylläpitäjäkuvioissa lukio-opetus mahdollisimman
elinvoimaisena Reisjärvellä ja Haapajärvellä.

Pk reht

Ehdotus: Koululautakunta päättää osaltaan hyväksyä,
että Haapajärven lukion rehtori hoitaa myös Reisjärven lukion rehtorin tehtävät lukuvuonna 2015-2016.
Myös opinto-ohjaajan tehtävät ovat kuuluneet sopimukseen.
Sivistystoimenjohtajat tekevät asiasta yksityiskohtaisemman sopimuksen.
Reisjärvi aloittaa yhdessä Haapajärven lukion (ja
mahdollisesti muidenkin alueen lukioiden) kanssa yhteisen lukion periaatteiden kartoittamisen. Tavoitteena on saavuttaa säästöjä ja säilyttää lukioopetus elinvoimaisena kullakin paikkakunnalla.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
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LUKUVUODEN 2015 - 2016 TYÖPÄIVÄT
Koultk § 13

Pk reht

Perusopetuslaki (§ 23) määrää, että lukuvuodessa on
190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään
muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä.
Perusopetusasetus (§ 7) puolestaan määrittelee, että
lukuvuoden koulutyö päätetään viikon 22 viimeisenä
arkipäivänä.
Lukioasetuksen kolmannessa pykälässä todetaan, että
koulutuksen järjestäjän tulee laatia vuosittain opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, jossa määrätään mm. työajoista.
Alla olevassa esityksessä syysloma ja talviloma ovat
samoina ajankohtina kuin Haapajärvelläkin.
Ehdotus: Esiopetuksen, peruskoulujen ja lukion koulutyö alkaa keskiviikkona 12.8.2015. Syyslukukausi
päätetään lauantaina 19.12.2015. Kevätlukukausi
aloitetaan torstaina 7.1.2016. Lukuvuoteen sisältyy
syysloma (vko 43), joululoma 20.12.2015-6.1.2016,
talviloma (vko 10) ja pääsiäisloma 25.3.201628.3.2015. Lukuvuoden 2015-2016 viimeinen työpäivä
on lauantai 4.6.2016.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
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MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Koultk § 14

Opetus- ja kulttuuriministeriöön on lähetetty hakemus (valtion erityisavustus) perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseksi (hakuaika päättyi 20.2.2015).
Myönnetty 14 500 euroa (OKM 23.3.2015,
733/520/2015).
Opetus- ja kulttuuriministeriöön on lähetetty hakemus (valtionavustus) erityisopetuksen laadun kehittämiseen ja siihen liittyvään koulunkäyntiavustajien
palkkaamiseen (hakuaika päättyi 16.3.2015).
Opetus- ja kulttuuriministeriöön on lähetetty hakemus (valtionavustus) esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämiseen (hakuaika päättyi
16.3.2015).
IdeaStructura on tehnyt Niemenkartanossa tutkimuksia
maaliskuussa 2015 (ks. liite 2). Tuloksia ei tätä
kirjoitettaessa ole vielä tiedossa.
Koululautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle,
että Niemenkartanossa otetaan näytteet myös alakerran tiloista (koulunjohtajan osoittamista paikoista).
Keskustelua ja ajatuksia tulevasta lukuvuodesta.
Keskusteltiin uuden koulun tilanteesta.

