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Seuraava kokous

§5
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, esityslistan hyväksyminen sekä pöytäkirjan
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tarkastajien valinta
Päätös
Kokous avattiin klo 16.35. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokouksen esityslista hyväksyttiin.
Kokoukselle valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi
Riikka Nieminen ja Kaija Kaasinen.
§6
Läsnäolo- ja puheoikeuden antaminen alaikäisille oppilaiden edustajille
Ehdotus
Johtokunta hyväksyi Kivi Kontisen ja Lumi Keskitalon läsnäolo- ja
puheoikeuden johtokunnan kokouksissa.
Oppilailla ei ole oikeutta ottaa osaa päätöksentekoon eikä läsnäolo-oikeutta
silloin, kun käsitellään henkilökuntaa tai oppilaiden kurinpitoa koskevia
asioita.
Esittelijän perustelut
Hallintosäännön 29 luvun 7 §:n mukaan muiden toimielinten kokouksissa on
läsnäolo- ja puheoikeus esittelijöillä ja sen lisäksi pormestarilla,
kaupunginhallituksen määräämällä edustajalla, kansliapäälliköllä sekä
asianomaisen toimialan apulaispormestarilla ja toimialajohtajalla. Muiden
henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää muiden toimielinten osalta
toimielin tai toimielimen asettava viranomainen.
Oppilaskunnan hallitus nimeää keskuudestaan oppilaiden edustajat
johtokuntaan. Johtokunta antaa heille läsnäolo- ja puheoikeuden
ensimmäisen kokouksessaan.
Toimielimen kokouksissa päätöksentekoon osallistuvat vain toimielimen
jäsenet ja tarvittaessa esteellisten tai estyneiden jäsenten varajäsenet. Muilla
kuin toimielimen jäsenillä on oikeus ottaa osaa vain keskusteluun.
Oppilaiden edustajilla ei ole läsnäolo- ja puheoikeutta johtokunnan
kokouksissa silloin, kun käsitellään henkilökuntaa tai oppilaan kurinpitoa
koskevaa asiaa.
§ 7 LUKUVUODEN 2020-2021 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN
Esittely
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Esittelijä esittelee pääpiirteissään opettajakunnan laatiman
toimintakertomusluonnoksen. Esittelijä toivoo, että jäsenet kirjaavat muistiin
muutostoiveet, jotka käsitellään kokouksessa. Johtokunta hyväksynee
toimintakertomuksen.

Päätös

Johtokunta hyväksyi yksimielisesti toimintakertomuksen.

§ 8 LEIRIKOULUJEN HYVÄKSYMINEN
Esittely

Kuudennet luokat osallistuvat perinteisesti syksyn alussa leirikouluun
olosuhteiden salliessa. Johtokunta hyväksynee leirikoulumatkat osana koulun
toimintaa. Luokkien leirikouluohjelmat ja osallistujalistat toimitetaan
johtokunnalle liitteenä. Luokkien leirikoulut kirjataan lukuvuoden 2021-2022
toimintasuunnitelmaan.

Päätös

Johtokunta hyväksyi leirikoulusuunnitelmat.

Liitteet

Leirikoulusuunnitelmat 2021-2022

§ 9 Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään tarvittaessa torstaina 7.10.2021 klo 17-19
Hedengrenin koulurakennuksen ruokasalissa.
Kokous päätettiin klo 17.05.
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