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Helsingin kaupunki
Sibelius-lukio

Pöytäkirja
Johtokunta 01.10.2019

Kokousaika
Kokouspaikka

01.10.2019 klo 17.00Sibelius-lukio, rehtorin huone
Liisankatu 13
00170 Helsinki

Läsnä

Tatu Johansson, vanhempien edustaja, puheenjohtaja
Katariina Nurminen, vanhempien edustaja, varapuheenjohtaja
Mika Ahorinta, vanhempien edustaja
Hanna Mäki-Hallila, vanhempien edustaja
Sari Essayah, vanhempien edustaja
Pekka Juvonen, opettajien edustaja
Juha Ruisla, opettajien edustaja
Pia-Veera Kivelä, henkilökunnan edustaja
Ella Oittila, opiskelijoiden edustaja
Aurora Ståhlberg, opiskelijoiden edustaja
Touko Manner, opiskelijoiden edustaja
Siiri Varis, opiskelijoiden edustaja
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Ehdotus
Päätös

4§
Esityslistan hyväksyminen
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Päätös

01.10.2019/III/2019

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.03.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Lisäksi myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus opiskelijoiden
edustajille Touko Manner ja Siiri Varis.

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Juvonen ja Katariina
Nurminen. Sihteeriksi valittiin Juha Ruisla.

Hyväksytään esityslista
Hyväksyttiin.
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5§
Toimintasuunnitelma lv. 2019-2020

Toimintasuunnitelma on jaettu esityslistan mukana.
Suunnitelma on uudistettu rakenteeltaan ja myös entistä
tiiviimpi. Toimintasuunnitelma on esityslistan valmistelun
aikaan vielä valmistelussa ja käsitellään opettajainkokouksessa
25.9.2019. Toimintasuunnitelma jaetaan sähköisesti
johtokunnan jäsenille opettajainkokouksen jälkeen.

Ehdotus

Hyväksytään Sibelius-lukion toimintasuunnitelma lukuvuodelle
2019-2020.

Käsittely

Sibelius-lukion opettajakunta esittää 1.10. päivättyä
toimintasuunnitelmaa johtokunnalle hyväksyttäväksi.
Opiskelijakunnan hallitus tukee 1.10. päivättyä koulun
toimintasuunnitelmaa.

Päätös

Hyväksyttiin Sibelius-lukion toimintasuunnitelma lukuvuodelle
2019-2020.
Lisäksi johtokunta teki seuraavat huomiot, jotka tulee päivittää
koulun toimintasuunnitelmaan:
-Sivun 10 kohta Monikulttuurinen opetus.
-Sivun 6 kohta Tiimien toiminta: Kohtien Markkinointi ja
viestintä sekä Opiskelijoiden osallistaminen teksti.
-Sivun 13 Opinto-ohjaus: Tutortoiminta

6§
Lausuntopyyntö Helsingin kaupungin lukioiden työ- ja loma-ajoista lukuvuonna 2019 – 2020
Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan jaostojen
tehtävänä on oman kieliryhmänsä osalta päättää esiopetuksen,
koulujen ja oppilaitosten työn aloittamisesta, lomien
ajankohdista ja vapaapäivistä tai hyväksyä perusteet, joiden
mukaan viranhaltija päättää asiasta.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lukio- ja ammatillisen
koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja pyytää johtokunnalta
lausuntoa alla olevista Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan
hallintopalveluissa valmistelluista kaupungin suomenkielisiä
lukioita koskevista työ- ja loma-ajoista:
1. vaihtoehto
Työaika alkaa syksyllä 13.8.2020 (to) ja päättyy 22.12.2020 (ti).
Syysloma on viikolla 42 eli 12.10.2020 (ma) - 16.10.2020 (pe).
Joululoma on 23.12.2020 (ke) - 6.1.2021 (ke).
Työaika alkaa keväällä 7.1.2021 (to) ja päättyy 5.6.2021 (la).
Talviloma on viikolla 8 eli 22.2.2021 (ma) - 26.2.2021 (pe).
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Tässä vaihtoehdossa lukuvuosi alkaisi aikaisemmin elokuussa.
Joululoma olisi kaksi viikkoa niin, että opiskelu alkaisi loppiaisen
jälkeen. Lokakuussa olisi viikon syysloma ja helmikuussa viikon
talviloma.
2. vaihtoehto
Työaika alkaa syksyllä 17.8.2020 (ma) ja päättyy 22.12.2020 (ti).
Syysloma on viikolla 42 eli 12.10.2020 (ma) - 16.10.2020 (pe).
Joululoma on 23.12.2020 (ke) - 3.1.2021 (su).
Työaika alkaa keväällä 4.1.2021 (ma) ja päättyy 5.6.2021 (la).
Talviloma on viikolla 8 eli 22.2.2021 (ma) - 26.2.2021 (pe).
Tässä vaihtoehdossa lukuvuosi alkaisi vähän myöhemmin
elokuussa. Joululoma olisi vastaavasti lyhempi niin, että
opiskelu alkaisi tammikuun neljäntenä päivänä. Lokakuussa olisi
viikon syysloma ja helmikuussa viikon talviloma.

Ennen johtokunnan kokousta asia tulee käsitellä opettajien ja
muun henkilökunnan keskuudessa näiden mielipiteen
selvittämiseksi. Opiskelijakunnalta pitää pyytää oma lausunto,
joka liitetään johtokunnan lausuntoon.
Lisäksi lukiolain 27 §:n mukaan koulutuksen järjestäjän tulee
huolehtia siitä, että kaikilla lukion opiskelijoilla tulee olla
mahdollisuus ilmaista mielipiteensä heidän asemaansa
liittyvistä asioista. Tämä tarkoittaa, että kaikilla lukion
opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus ilmaista mielipiteensä
edellä olevista vaihtoehdoista esim. äänestämällä. Yhteenveto
opiskelijoiden mielipiteistä tulee toimittaa edellä tarkoitettujen
lausuntojen mukana.
Opiskelijakunnan hallituksen ja opettajakunnan lausunto
tuodaan kokoukseen. Kokouksessa esitellään koko
kouluyhteisölle tehdyn kyselyn tulokset.
Ehdotus:

Sibelius-lukion johtokunta antaa lausunnon työ- ja loma-ajoista
lukuvuodelle 2020-2021.

Käsittely

Sibelius-lukion opettajakunta esittää vaihtoehtoa 1 äänin 30 –
2.
Opiskelijakunta yksimielisesti puoltaa vaihtoehtoa 1, jossa
työaika alkaa syksyllä 13.8.2020, ja vuoden vaihteessa työaika
alkaisi joululoman jälkeen 7.1.2021.

Päätös

Sibelius-lukion johtokunta esittää vaihtoehtoa 1 lukioiden työja loma-ajoiksi lukuvuonna 2019 – 2020.
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7§
Johtokunnan työjärjestysasia

Johtokunnan koollekutsumisessa on käytetty postitse
lähetettyjä kokouskutsuja ja esityslistoja. Mikäli johtokunta
päättää, on mahdollista siirtyä suoraan sähköiseen sähköpostin
kautta lähetettyihin kokouskutsuihin. Johtokunnan jäsenten
sähköpostiosoitteet tulee tällöin pitää ajantasaisena koulun
kansliassa.

Ehdotus

Sibelius-lukion johtokunnan kokouskutsut lähetetään
johtokunnan jäsenille sähköpostitse seitsemän (7) päivää ennen
kokousta.

Päätös

Sibelius-lukion johtokunnan kokouskutsut lähetetään
johtokunnan jäsenille sähköpostitse viimeistään seitsemän (7)
päivää ennen kokousta.

Ajankohtaisia asioita

Ehdotus
Päätös
8§
Kokouksen päättäminen

Apulaisrehtori kävi läpi koulun toimintaan liittyviä ajankohtaisia
asioita.
Merkitään tiedoksi ajankohtaiset asiat.
Merkittiin tiedoksi.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.48.
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Pöytäkirja pidetään nähtävä Sibelius-lukion kansliassa allekirjoitusta seuraavan viikon perjantaihin asti.
Allekirjoitukset
Helsingissä __.__2019
________________________
Tatu Johansson, puheenjohtaja

________________________
Juha Ruisla, sihteeri

Pöytäkirjantarkastajien lausunto
Pöytäkirjan vastaa Sibelius-lukion johtokunnan kokouksen 1.10.2019 kulkua.
Helsingissä __________________ 2019

________________________
Pekka Juvonen

________________________
Katariina Nurminen

