HELSINGIN KAUPUNKI
OPETUSVIRASTO
Kulosaaren ala-aste
Kyösti Kallion tie 1
00570 Helsinki

Pöytäkirja 2/2018

JOHTOKUNNAN KOKOUS
AIKA:
PAIKKA:
LÄSNÄ:

tiistai 29.5.2018 klo 17.00
Kulosaaren ala-aste
Laura Paasio pj., Maarit Tarkiainen vpj., Javier SalazarNievas, Outi-Maria Keltanen, Mari Alkila, Pekka Aula,
oppilasedustus Eero 3b ja Maria Isohanni siht.

1§
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.03.
2§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
ESITYS:

Kokouksen ajankohdasta on sovittu edellisessä
kokouksessa 12.3.2018 ja esityslista on
lähetetty 22.5.2018.

PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§
Esityslistan hyväksyminen

ESITYS:

Kokouksen esityslista hyväksytään.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
4§
Kokouksen virkailijoiden valinta
ESITYS:

Todetaan, että puheenjohtajana toimii Laura
Paasio ja sihteerinä Maria Isohanni. Valitaan
kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Aula ja
Javier Salazar Nievas.
5§
Toimintakertomuksen hyväksyminen lukuvuodelta 2017-2018
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ESITYS:

Opettajakunta on työstänyt
toimintakertomusta valmiiksi toukokuun
aikana tiimeissä ja työryhmissä. Johtokunnalle
esitetään, että toimintakertomus hyväksytään
lukuvuodelta 2017-2018.

PÄÄTÖS: Toimintakertomus hyväksyttiin lukuvuodelle
2017-2018.
6§
Valinnaisen A-kielen aloitusryhmistä päättäminen
Johtokunnan päätöksellä alkavan valinnaisen
A-kielen (espanja tai ranska) ryhmäkoko tulee
olla 12 oppilasta.
Tulevan lukuvuoden 2018 -2019
neljäsluokkalaisten valinnat A2-kieleksi ovat
seuraavat: espanja 32 oppilasta ja ranska 12
oppilasta.
ESITYS:

Johtokunta päättää, että valinnaisen A-kielen
ryhmät perustetaan sekä espanjan että
ranskan kieliin.

PÄÄTÖS: Päätettiin esityksen mukaan.
7§
Leirikoulusta päättäminen

ESITYS:

Koska ensi lukuvuoden toimintasuunnitelma
hyväksytään johtokunnassa vasta syyskuussa,
tulee tässä kokouksessa hyväksyä ennen
toimintasuunnitelman hyväksymistä pidettävät
mahdolliset leirikoulut lukuvuoden 2018-2019
alussa. Tiedossa on luokkien 6a ja 6b
leirikoulut elo-syyskuussa 2018.
Johtokunta hyväksynee lukuvuoden 20182019 alussa pidettävät 6-luokkien leirikoulut.

PÄÄTÖS: Päätettiin esityksen mukaan
8§
Peruskoulujen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2018 -2019
Opetuslautakunnan suomenkielinen jaostoon
päättänyt kokouksessaan Helsingin Kaupungin
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peruskoulujen lukuvuoden 2018 - 2019 työ- ja
loma-ajoista seuraavaa:
Työaika alkaa syksyllä 9.8.2018 (to) ja päättyy
21.12.2018 (pe).
Syyslomaa vietetään viikolla 42: 15.10.2018
(ma)- 19.10.2018 (pe).
Joululoma on 22.12.2018 (la) - 6.1.2019(su).
Työaika alkaa kevätlukukaudella 7.1.2019
(ma) ja päättyy 1.6.2019 (la).
Talviloma on viikolla 8 eli 18.2.2019 (ma)22.2.2019 (pe)
Peruskoulujen ja lukioiden johtokunnat voivat
päättää lukuvuoden aikana tehtävästä yhdestä
työpäivän muutoksesta lukuun ottamatta
syksyn ja kevään aloitus- ja päättymispäivää.
Opettajakunta on käsitellyt lukuvuoden 20182019 työ- ja loma-aikoja 8.5.2018
kokouksessaan ja ehdottaa, että opetus
toteutetaan seuraavasti:
ESITYS:

Opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston
päättämien työ- ja loma-aikojen lisäksi
ehdotetaan työpäiväksi joulumyyjäispäivää
(la) 24.11.2019. Koulupäivä klo 9-11 ja
joulumyyjäiset klo 11- 14.
Työpäivällä 24.11.2018 tehtäisiin sisään
Itsenäisyyspäivän jälkeinen perjantai
7.12.2018.
Johtokunta hyväksynee työpäivän siirrot ja
loma- ja työajat lukuvuodelle 2018 -2019.

PÄÄTÖS: Työpäivän siirrot hyväksyttiin esityksen
mukaan.

9§
Koulun talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2018
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Kulosaaren ala-asteen koulun vuoden 2018 talousarvion käyttösuunnitelman
vahvistaminen. Johtokunnalle on esitetty edellisessä kokouksessa 12.3.2018
koulun talouden käyttösuunnitelma. Esittelijä toteaa, että koulun talousarvion
käyttösuunnitelma on valmisteltu myönnetyn kehyksen puitteissa johtokunnan
hyväksyttäväksi. Kulosaaren ala-asteen osalta budjettikehys on 2 817569
euroa. Käyttösuunnitelma perustuu arvioituun oppilasmäärään, mikä kevään
osalta on 353 oppilasta.
ESITYS:

Kulosaaren ala-asteen koulun johtokunta päättää hyväksyä
talousarvion käyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

PÄÄTÖS: Johtokunta hyväksyi koulun talousarvion käyttösuunnitelman
esityksen mukaisesti.

Seuraavan kokouksen ajankohdaksi sovittiin 25.9.2018. Tällöin käsitellään
mm. lukuvuoden 2018-2019 toimintasuunnitelmaa ja leirikoulujen
varainkeruun linjausta.
10§
Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 18.15

______________
Laura Paasio
Puheenjohtaja

_______________
Maria Isohanni
sihteeri

______________
Pekka Aula

_______________
Javier Salazar Nievas
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