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LAILLISUUS JA
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄÄTÖSVALTAISUUS
________________________________________________________________________________________________________
ASIAT
PYKÄLÄT: 24 - 35
SIVUT: 28 - 41
________________________________________________________________________________________________________
PÖYTÄKIRJAN
Merijärven koulutoimisto torstaina 20.10.2016 klo 10.00 – 16.00.
TARKASTUSTAPA
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anna-Maija Jalonen ja Sanna Tanska.
tarkastuspaikka ja -aika sekä
tarkastajien valinta taikka
merkintä edellisen kokouksen
pöytäkirjan tarkistamisesta.
________________________________________________________________________________________________________
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ALLEKIRJOITUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä
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TARKASTUS
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/
2016.
Pöytäkirja on tarkastettu ja
todettu kokouksen kulun
mukaiseksi. Pöytäkirjan
käsittelylehdet on samalla
varustettu nimikirjaimilAnna-Maija Jalonen
Sanna Tanska
lamme.
________________________________________________________________________________________________________
PÖYTÄKIRJA ON
PIDETTY YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Merijärvi

Pöytäkirjanpitäjä

Merijärven kunta
Sivistyslautakunta

Kokouspäivä
18.10.2016

Pöytäkirjan nro
5/2016

Sivu
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KIRJASTON TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2017 SEKÄ
TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2019 (LIITTEET)
Siv.ltk. 24 §

Kirjastosihteeri esittelee lautakunnalle vuoden 2017 talousarvioehdotuksen ja –suunnitelman
vuoteen 2019 saakka.

Kirjastosihteeri:
Sivistyslautakunta hyväksyy talousarvioehdotuksen ja -suunnitelman esityksen pohjalta, ja
lähettää edelleen kunnanhallitukselle ja –valtuustolle hyväksyttäväksi.

Sivistyslautakunta:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti kirjastosihteeri tekemän päätösesityksen.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet

Merijärven kunta
Sivistyslautakunta

Kokouspäivä
18.10.2016

Pöytäkirjan nro
5/2016
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ESITYS ERITYISOPETTAJIEN VIRKANIMIKKEEN MUUTTAMISESTA
ERITYISLUOKANOPETTAJAKSI
Siv.ltk. 25 §

Perusopetuslakiin tuli vuonna 2010 muutoksia oppimisen ja koulunkäynnin tuen asioihin.
Nykyisin puhutaan kolmiportaisesta tuesta. Oppilas voi olla yleisen, tehostetun tai erityisen
tuen oppilas. Erityisopettajan kelpoisuusasetusta on päivitetty valtioneuvoston asetuksella
vuonna 2012 (105/2012) vastaamaan em. lainsäädäntöä.
Koivupuhdon koulussa on 2 kelpoisuuden omaavaa erityisopettajaa. Heidän työnkuvansa ei
enää vastaa laaja-alaisen erityisopettajan työnkuvaa. Laaja-alainen erityisopettaja antaa
opetusta pääasiassa yleisen ja tehostetun tuen oppilaille, jotka kärsivät lievistä
oppimisvaikeuksista.
Koivupuhdon koulun erityisopettajat opettavat suurimmalta osin erityisen tuen oppilaita.
Osalla oppilaista on myös päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta esim. vaikeiden
oppimisvaikeuksien tai vammaisuuden perusteella. Opettajat opettavat oppilaita osin
pienryhmässä, jossa saattaa olla usean eri luokan oppilaita tai eritasoisia oppilaita yhtä aikaa.
Erityisopettajien työhön kuuluu myös merkittävässä määrin oppilashuoltotyötä, toisten
opettajien konsultointia, koulunkäyntiavustajien ohjaustyötä ja pedagogisten asiakirjojen
tekemistä sekä niihin liittyvien verkostopalavereiden pitämistä.
Nykyinen virkanimike ERITYISOPETTAJA ei vastaa työnkuvaa, joten virkanimike on syytä
muuttaa ERITYISLUOKANOPETTAJAKSI 1.1.2017 alkaen. Muutos tarkoittaa
opetusvelvollisuuden muuttumista 24:stä tunnista 22:een tuntiin.
Sivistystoimenjohtaja:
Sivistyslautakunta hyväksyy erityisopettajien virkanimikkeiden muuttamisen erityisluokanopettajaksi 1.1.2017 alkaen ja esittää edelleen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle
hyväksyttäväksi.

Sivistyslautakunta:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistystoimenjohtajan tekemän päätösesityksen.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet

Merijärven kunta
Sivistyslautakunta

Kokouspäivä
18.10.2016

Pöytäkirjan nro
5/2016

Sivu
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TALOUSARVIOESITYS YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN OSALTA VUODELLE 2017 SEKÄ
TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2019 (LIITTEET)
Siv.ltk. 26 §

Kunnanhallitus on pyytänyt hallintokunnilta viimeistään viikolla 43 esitystä talousarviosta
vuodelle 2017 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2017–2019. Kunnanhallitus on antanut
hallintokunnille talousarvioraamin bruttomenojen osalta vuodelle 2017, minkä mukaan
käyttötalousmenoja voidaan lisätä vuoden 2016 talousarvioon verrattuna 1 % aineiden,
tarvikkeiden, tavaroiden ja palvelujen osalta.
Kirjanpitäjä on huomioinut palkkoihin kilpailukykysopimuksen mukaiset
lomarahaleikkaukset, sivukuluprosenttien muutokset, mahdolliset vuosisidonnaiset lisät sekä
oleelliset toiminnalliset muutokset mm. koulun tuntikehyksen osalta.
Sivistyslautakunnan talousarvioesityksessä vuodelle 2017 ulkoiset menot ovat 1 726 596 €.
Laskua kuluvan vuoden talousarvioon on 63 714 € (- 3,6 %). Henkilöstömenojen osuus
talousarviosta on 1 342 671 €. Henkilöstömenot laskevat 52 639 € (- 3,8 %). Toimintatulojen
ennakoidaan nousevan 23 072 € (+ 9,8 %). Nettovaikutus on 86 786 € (-5,6 %).
Sisäiset menot nousevat 6 168 € (+ 2,6 %). Ulkoiset ja sisäiset menot ovat yhteensä 1 967 198
€. Laskua vuoden 2016 talousarvioon on 57 546 € eli -2,8%.
Koivupuhdon koulun oppilasmäärä oli 20.9.2015 171 ja 20.9.2016 164. Ennusteen mukaan
vuoden 2017 syksyllä koulussa olisi 169 oppilasta.
Kokonaisuutena Koivupuhdon koulun tuntikehys on ilman entisellään pysyviä erityisopetustunteja ja erityistehtävätunteja on lukuvuonna 2016-2017 352 tuntia, kun se oli lukuvuonna
2015-2016 358 tuntia. Alustavan laskelman mukaan lukuvuoden 2017-2018 tuntikehys tulee
olemaan 356,5 tuntia. Lukuvuonna 2017-2018 esikoululaiset jaetaan kahteen ryhmään, joten
tarvitaan toinen lastentarhaopettaja. Erityisopettajien virkanimikkeen muutos
erityisluokanopettajiksi lisää jonkin verran palkkakuluja.
Lukuvuodeksi
2017-2018
on
talousarvioon
varattu
rahat
määräaikaiselle
koulunkäyntiavustajalle. Lopullinen tarve selviää keväällä 2017 avustajien työnjaon ja
oppilastilanteen myötä.
Talousarvioesitys sisältää 700 euron vuosittaisen kuntarahoitusosuuden kuudennen luokan
oppilaille ja opettajille tarkoitettuun Yrityskylä-oppimisympäristön toimintaan. Yrityskylän
toiminta jatkuu nykyisen kaltaisena näillä näkymin vuoteen 2020 saakka.
Kuraattoripalvelu on ostettu 1.8.2014 lähtien Kalajoen kaupungilta. Vuoden 2017 talousarvioon on varattu raha ostopalveluun 1,5 pv viikossa.
Naapurikunnista tulevat oppilaat tuovat kuntaan tuloja kotikuntakorvausten muodossa,
vaikkakin taannehtivasti. Vuodelle 2017 on kotikuntakorvaustuloja ennakoitu saatavaksi
61 927 euroa, mikä on 20 427 € enemmän kuin kuluvana vuonna. Kotikuntakorvausmenoja
on ennakkotiedon mukaan tulossa 13 148 € vuodelle 2017.
Hankkeista jatkuvat vuonna 2017 liikunnan kehittämishanke ja kerhotoiminnan kehittäminen.
Em. hankkeiden osalta varaudutaan myös jatkohankkeisiin. Lisätään hankkeena Uusi
peruskoulu –ohjelma (Tutor-opettaja). Kunta tulee mahdollisesti hakemaan myös muita
hankerahoituksia, mikäli niiden katsotaan olevan Merijärven kunnan kannalta tarpeellisia ja
kehittäviä.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet

Merijärven kunta
Sivistyslautakunta

Kokouspäivä
18.10.2016

Pöytäkirjan nro
5/2016

Sivu
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Sivistyslautakunnan alaiset taksat on tarkistettu viimeksi vuoden 2013 alusta, joten taksojen
tarkistusta ei nyt esitetä tehtäväksi.
Sivistystoimenjohtaja:
Sivistyslautakunta hyväksyy talousarvioesityksen yleissivistävän koulutuksen osalta vuodelle
2017 sekä taloussuunnitelman vuosille 2017-2019 ja lähettää edelleen kunnanhallitukselle ja
–valtuustolle hyväksyttäväksi.
Kokouksessa sivistystoimenjohtaja esittää lisäksi sivistyslautakunnalle, että lisätään talousarvioon: Uusi peruskoulu –ohjelman hankerahoitus, jolle avataan uusi kustannuspaikka ja
arvioidaan siihen tuleva rahoitus ja kustannukset.

Sivistyslautakunta:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistystoimenjohtajan tekemät päätösesitykset.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
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INVESTOINNIT, KOIVUPUHDON KOULUN IRTAIMISTO (LIITE)
Siv.ltk. 27 §

Koululle on hankittu kuluvana vuonna investointeihin varatuilla määrärahoilla kannettavia
tietokoneita ja tabletteja oppilaskäyttöön. Laitteita tarvitaan lisää, koska sähköinen
opetusmateriaali ja oppiaineisiin liittyvät ohjelmat lisääntyvät koko ajan. Uudet
opetussuunnitelmat edellyttävät monipuolisten opetusmenetelmien käyttöä ja ICT-välineiden
hyödyntämistä opetuksessa.
Kahteen luokanopetusluokkaan on tarkoitus hankkia oppilaslokerikkoja kirjojen ja muun
oppimateriaalin säilytystä varten. Jatkossa samoja luokkia on tarkoitus kalustaa edelleen kohti
modernia oppimisympäristöä hankkimalla erilaisia tuoleja ja pöytiä.
Ruokapalveluyksikköön esitetään hankittavaksi Jamix keittiö-ohjelmaa. Ohjelman avulla
hallitaan kaikki keittiön perustoiminnot ruokaohjeiden ja ruokalistojen suunnittelusta aina
varaston hallintaan. Ohjelmalla voidaan luoda, selata ja muokata ruokaohjeita vaivattomasti
sekä laskea kustannukset, katteet ja ravintoarvot. Ravintoarvomerkinnät tulevat pakollisiksi
13.12.2016. Pakatusta elintarvikkeesta on ilmoitettava sen sisältämät ravintoarvot. Tiedot
tulee esittää yhtenä kokonaisuutena, samassa näkökentässä ja selkeässä muodossa.
Investointiesitys on liitteenä.

Sivistystoimenjohtaja:
Koivupuhdon koulun irtaimistoinvestointeihin sivistyslautakunta hyväksyy sivistystoimen
puolelle 19 530 € edellä esitettyihin hankintoihin (LIITE) ja lähettää edelleen kunnanhallitukselle ja –valtuustolle hyväksyttäväksi.

Sivistyslautakunta:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistystoimenjohtajan päätösesityksen.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet

Merijärven kunta
Sivistyslautakunta

Kokouspäivä
18.10.2016

Pöytäkirjan nro
5/2016
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SIVISTYSLAUTAKUNNAN INVESTOINTIESITYKSET TEKNISELLE LAUTAKUNNALLE (LIITE)
Siv.ltk. 28 §

Sivistystoimenjohtaja on toimittanut tekniselle johtajalle liitteen mukaiset investointiesitykset
koskien koulurakennusta.

Sivistystoimenjohtaja:
Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen mukaiset investointiesitykset ja lähettää edelleen teknisen
lautakunnan, kunnanhallituksen ja –valtuuston hyväksyttäväksi.

Sivistyslautakunta:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistystoimenjohtajan päätösesityksen.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
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Sivu
35

KOIVUPUHDON KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA LV. 2016-2017 (LIITE)
Siv.ltk. 29 §

Koivupuhdon koulun opettajat ovat kokouksessaan laatineet lukuvuoden 2016-2017
lukuvuosisuunnitelman. Suunnitelmaan on kirjattu alkaneen lukuvuoden koulutyön keskeisiä
asioita. Uutena kohtana siihen on kirjattu uuden opetussuunnitelman mukaisesti monialaisen
oppimiskokonaisuuden toteuttaminen ja laaja-alaisen osaamisen painopistealue.

Sivistystoimenjohtaja:
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä Koivupuhdon koulun lukuvuosisuunnitelman
lukuvuodeksi 2016-2017.

Sivistyslautakunta:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistystoimenjohtajan päätösesityksen.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet

Merijärven kunta
Sivistyslautakunta

Kokouspäivä
18.10.2016

Pöytäkirjan nro
5/2016
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ESITYS OPETTAJIEN VUOROTTELUVAPAAKÄYTÄNTEISTÄ
Siv.ltk. 30 §

Vuorotteluvapaalaki muuttui 1.1.2016 alkaen mm. siten, että vuorotteluvapaakorvaus pieneni
70:een prosenttiin työttömyyspäivärahasta, vapaata edeltävä työaika piteni 20:een vuoteen ja
vuorotteluvapaan maksimiaika lyheni vuodesta puoleen vuoteen. Merijärven kunnassa ei ole
laadittu erityisiä ohjeita opettajien vuorotteluvapaasta nykyisen eikä entisen lainsäädännön
mukaan. Työntekijöiden tasapuolisen kohtelun vuoksi on syytä päättää
vuorotteluvapaakäytänteistä kunnassamme.
Vuorotteluvapaa on harkinnanvarainen virkavapaa, jonka myöntämisestä ja ajankohdasta
päättää työnantaja. Opettajan vuorotteluvapaan sijaiseksi tulee löytää pätevä sijainen, jotta
oppilaille voidaan turvata mahdollisimman laadukas opetus. Sijaisen on tietysti myös
täytettävä vuorotteluvapaalaissa määrätyt ehdot.
Esitys opettajien vuorotteluvapaasta on seuraavanlainen. Opettaja voisi hakea
vuorotteluvapaata:
1. Syyslukukaudeksi ajalle 1.8. - 31.12.
- 153 kalenteripäivää, josta koulutyön keskeytystä elokuun alussa noin 10 kpv,
syysloma 7 kpv ja joululoma noin 15 kpv eli yhteensä noin 32 kpv
TAI

2. Kevätlukukaudeksi ajalle 1.1. - 29.6.
- 180 kalenteripäivää, josta koulutyön keskeytystä talviloma 7 kpv, kesäkuulta noin 25
kpv eli yhteensä noin 32 kpv
Molemmissa vaihtoehdoissa vuorotteluvapaan sijainen saisi pitää tienaamansa lomat. Pätevän
sijaisen löytäminen on myös helpompaa keväällä ja loppuvuodesta kuin kesken lukukausien.
Sivistystoimenjohtaja:
Sivistyslautakunta hyväksyy opettajien vuorotteluvapaakäytänteet edellä olevan esityksen
mukaisesti. Päätös toimitetaan henkilöstöjaoston käsiteltäväksi.
Sivistyslautakunta:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistystoimenjohtajan päätösesityksen.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet

Merijärven kunta
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18.10.2016
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PUSKALAN KYYDITYSANOMUS
Siv.ltk. 31 §

Emilia Puskalan (4. lk) äiti Minna Puskala anoo tyttärelleen ilmaista koulukuljetusta.
Koulumatkan pituus on 4,8 km.
Minna Puskalan perustelut ilmaiselle koulukuljetukselle ovat seuraavat:
” 4. luokkalainen on vielä liian pieni kulkemaan yksin tämän pituista matkaa, koska välillä ei
ole pyöräteitä ja reitti on Oulainen-Kalajokitie. Tie on todella vilkas ja raskasta kalustoa
kulkee paljon. Tien osuudella ei myöskään ole kunnollista tien piennarta. Keltamaantien
välinen pätkä on ajoittain huonossa kunnossa, jolloin on parempi kiertää Seon kautta, koska
aikaa kuluu vähempi, mutta kilometrit kasvaa, jolloin se 5 km täyttyy”
Käytäntönä on ollut vastaavissa tilanteissa, että mikäli olemassa oleviin kyyteihin mahtuu ja
huoltaja maksaa kyydin itse, järjestetään kyyti.
Emilia Puskalalle kuuluu aiemman kunnanhallituksen päätöksen mukaan talvikuljetus vk 44 –
vk 12, kuten kaikille oppilaille, joilla on koulumatkan pituus yli 4 km. Luokkien 0-3 ilmaisen
koulukuljetuksen kilometriraja on Merijärvellä 3 km, luokilla 4-9 raja on 5 km. Poikkeuksena
talvikuljetusraja 4 km.
Sivistystoimenjohtaja:
Sivistyslautakunta päättää olla hyväksymättä ilmaista koulukuljetusta Emilia Puskalalle.
Tarjotaan kuitenkin mahdollisuutta kyytiin, mikäli huoltaja maksaa kyydin itse ja mikäli
olemassa oleviin kyyteihin mahtuu.

Sivistyslautakunta:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistystoimenjohtajan päätösesityksen.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
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LIIKKUVA KOULU –HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN NIMEÄMINEN (LIITE)
Siv.ltk. 32 §

Koivupuhdon koulu sai 9 500 € valtionavustusta Liikkuva koulu –hankkeeseen ajalle
1.8.2016 - 31.7.2017. Hankkeen kokonaismenot ovat 20 750 €. Hankesuunnitelma on
liitteenä. Vuoden 2017 talousarviossa varaudutaan myös uuteen hankekauteen syksystä 2017
alkaen.
Liikunnan kehittämishankkeeseen nimetään ohjausryhmä, jossa on edustajat edustajat
koululta, vapaa-aikatoimesta, teknisestä toimesta, terveystoimesta, 4H-yhdistyksestä,
vanhempainyhdistyksestä, oppilaskunnasta ja ruokapalvelusta. Ohjausryhmän tehtävänä on
vastata moniammatillisesti nykyisen ja tulevan hankkeen koordinoinnista.

Sivistystoimenjohtaja:
Sivistyslautakunta päättää nimetä Liikunnan kehittämishankkeen ohjausryhmään seuraavat
edustajat: rehtori-sivistystoimenjohtaja Jari Ylikulju, luokanopettaja Ilmo Salmela (hankekoordinaattori), vapaa-aikaohjaaja Riikka Ylikauppila, tekninen johtaja Esa Linnala, terveydenhoitaja Maila Rasmus, 4H:n toiminnanjohtaja Tiina Yppärilä, vanhempainyhdistyksen
puheenjohtaja Paula Jukkola, yläkoulun oppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Arsi Mattila
ja ruokapalveluesimies Tuula Sievilä. Ohjausryhmän tehtävänä on koordinoida Koivupuhdon
koulun liikunnan kehittämishanketta.
Sivistystoimenjohtajan kokouksessa tekemä muutosesitys:
Sivistyslautakunta päättää nimetä Liikunnan kehittämishankkeen ohjausryhmään seuraavat
edustajat: rehtori-sivistystoimenjohtaja Jari Ylikulju, luokanopettaja Ilmo Salmela (hankekoordinaattori), vapaa-aikaohjaaja Riikka Ylikauppila, tekninen johtaja Esa Linnala, terveydenhoitaja Maila Rasmus, 4H:n toiminnanjohtaja Tiina Yppärilä, vanhempainyhdistyksen
puheenjohtaja Paula Jukkola, yläkoulun oppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja ja
ruokapalveluesimies Tuula Sievilä. Ohjausryhmän tehtävänä on koordinoida Koivupuhdon
koulun liikunnan kehittämishanketta.

Sivistyslautakunta:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistystoimenjohtajan kokouksessa tekemän
muutosesityksen, jossa yläkoulun oppilaskunnan hallituksen puheenjohtajan osalta ei mainita
henkilön nimeä.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
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TALOUDEN TOTEUTUMA AJALTA 1.1. - 30.6.2016 (LIITTEET)
Siv.ltk. 33 § Sivistyslautakunta on toimittanut kunnanhallitukselle talousarvion toteutumaraportin ajalta
1.1. - 30.6.2016 ja arvion tavoitteiden toteutumisesta samalta ajanjaksolta.

Sivistystoimenjohtaja:
Sivistyslautakunta hyväksyy tietoonsa saatetuksi sivistyslautakunnan talousarvion toteutumaraportin ajalta 1.1. - 30.6.2016 ja arvion tavoitteiden toteutumisesta samalta ajanjaksolta.

Sivistyslautakunta:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistystoimenjohtajan päätösesityksen.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet

Merijärven kunta
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Kokouspäivä
18.10.2016
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5/2016

Sivu
40

KOULUN RUOKALISTAN HYVÄKSYMINEN KEVÄTKAUDELLE 2017 (LIITE)
Siv.ltk. 34 § Ruokapalveluesimies Tuula Sievilä on laatinut liitteenä olevan koulun ruokalistan
kevätkaudelle 2017. Ruokalistaa laadittaessa on otettu huomioon kouluruokasuositukset.
Kevään ruokalista on perusrungoltaan edellisen kaltainen. Puuropäiviä on kuuden viikon
listalla 4. Mukaan on otettu muutama uusi ruoka. Ruokalistaan voidaan tehdä pieniä muutoksia
mm. tavarantoimituksista ja tavaran saatavuudesta johtuvista syistä. Salmenrannan ruokalista
noudattaa lounasaikaan koulun ruokalistaa muutoin, paitsi puuropäivinä tarjotaan muuta
ruokaa.

Sivistystoimenjohtaja:
Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen mukaisen ruokalistan käyttöön kevätkaudelle 2017.

Sivistyslautakunta:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistystoimenjohtajan päätösesityksen.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet

Merijärven kunta
Sivistyslautakunta

Kokouspäivä
18.10.2016

Pöytäkirjan nro
5/2016

Sivu
41

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT JA ASIAKIRJAT
Siv.ltk. 35 §

Sivistyslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat ja asiakirjat:
REHTORI-SIVISTYSTOIMENJOHTAJA
1. Rehtori-sivistystoimenjohtaja Jari Ylikulju esittelee kokouksessa
päätöspöytäkirjaluettelon ajalta 10.5. – 6.10.2016 (§ 98 -171)
POHJOIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
2. Erityisavustuksen myöntäminen Liikkuva koulu –ohjelman kehittämishankkeelle
lukuvuodelle 2016-2017 (9.500 € käytettäväksi ajalla 1.8.2016 – 31.7.2017)
OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ
3. Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin,
erityisopetuksen laadun kehittämiseen, siihen liittyvään koulukäyntiavustajien
palkkaamiseen ja opetusryhmäkoon pienentämiseen (9.400 € käytettäväksi 31.12.2017
asti)
KL-KUNTAHANKINNAT
4. Sitoumus koulu- ja askartelutarvikehankintojen puitesopimukseen 30.8.2016 - 4.7.2020

Sivistystoimenjohtaja:
Sivistyslautakunta hyväksyy tietoonsa saatetuksi em. asiakirjat.

Sivistyslautakunta:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistystoimenjohtajan päätösesityksen.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet

