REISJÄRVEN KUNTA

KOKOUSKUTSU / ASIALISTA

KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA

Aika:
Paikka:

Tiistai 20.8.2019 klo 18.30 – 20.58
Niemenkartanon koulu

Läsnä:

Kiviranta Oili, pj
Kemppainen Timo, vpj
Assinen Kari, j
Paalavuo Minna, j
Aho Harri, vj
Niemi Kauko, j
Nyman Tiina, j
Haukipuro Henna

6/2019

x
x
x

x
x

Tilli Jouni, khall pj
Huuskonen Sari, khall edustaja
Potila Raija, kunnanjohtaja
Puronhaara Markku, sivj.-rehtori, sihteeri x
Marja Kinnunen, päiväkodinjohtaja
x

pj. pykälän 53 ajan

poistui klo 20.28

poistui klo 19.55
(paikalla §56 ajan)

Pöytäkirjantarkastajat: Haukipuro Henna ja Kemppainen Timo
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä: 22.8.2019
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EI JULKINEN
KOULUKULJETUSHAKEMUKSET LV. 2019 - 2020
Kasv. ja koultk § 53

Perusopetuslain 32§: Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon. Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu
matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle
liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta on käyttänyt seuraavia periaatteita myöntäessään
koulukuljetuksia:
1)Perusopetuslaki
2)esikoululaisille on valtuuston päätöksellä järjestetty koulukuljetus
3)lääkärin tai vastaava lausunto
4)kasvatus- ja koulutuslautakunnan harkinta (tien vaarallisuus, matkan pituus, tieolosuhteet, valaistus jne.); tässä on apuna tiehallinnon kehittämä Koululiitu-ohjelma.
Koulukuljetushakemuksia lukuvuodelle 2019 – 2020 on tullut seuraavasti:

Sivj/reht

Ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää em. periaatteiden perusteella
seuraavasti:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä

/

2019
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Kokouspäivämäärä

Sivu

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

20.8.2019

55

EI JULKINEN
KOULUKULJETUSHAKEMUKSET LV. 2019 – 2020 (jatkoa)

Kasv. ja koultk § 53

Päätös:

Hyväksyttiin.

Oili Kiviranta ei intressijäävinä osallistunut tämän pykälän käsittelyyn.
Puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi Timo Kemppainen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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OSAVUOSIKATSAUS

Kasv. ja koultk § 54

Sisäisen valvonnan ohjeen (15.9.1998) kohdan 5.3. mukaisesti vastuualueen ja
yksikön esimiehen tulee omalta osaltaan valvoa, että hyväksyttyä talousarviota ja
käyttösuunnitelmaa sekä niihin liittyviä toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita
noudatetaan. Yksikköjen esimiesten on raportoitava vastuualueen esimiehelle toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja muista oleellisista
sisäisessä valvonnassa esiin tulleista seikoista toimielimen määrittämällä tavalla.
Mikäli osavuosiraportti osoittaa, ettei talousarviota kyetä noudattamaan, on ensisijaisesti raportoinnin yhteydessä esitettävä päivitetty käyttösuunnitelma. Suunnitelmasta tulee ilmetä, kuinka sisäisin toimin - toimintoja uudelleen järjestämällä saadaan arvioitavissa oleva toimintakatteen ylitys katettua. Talousarvion muutosesitys on viimeisin keino talousarvion toteuttamiseksi.
Talouspäällikkö on valmistellut raporttiin oman lomakkeen, jonka pohjalta vastuualueet antavat tietonsa. Liitteenä osavuosikatsaus.

Sivj/reht

Ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta merkitsee osavuosikatsauksen ajalta
1.1. – 30.6.2019 hyväksyen tiedoksi.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hyväksyttiin.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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KISATIEN KOULUN PIHA-ALUE
Kasv. ja koultk § 55

Kisatien koulun piha-alueesta on tullut usealta taholta erilaisia ajatuksia:
1. Erilaisissa suurissa tilaisuuksissa on koulun ohjausta pyydetty tarkentamaan.
Samoin keskustelua on herättänyt inva-paikkojen merkitseminen. Monessa tilaisuudessa jokin inva-paikka saisi olla hyvin lähellä koulun ulko-ovea.
2. Tavallisena koulutyöpäivänä on esille tullut mopojen pysäköinti. Kaikissa mopoissa ei ole jalustoja ja näiden pysäköinti koulun seinää vasten kuluttaa rakennusta. Tarkoituksen mukaista olisi rakentaa mopoille katos pysäköintialueen
osaksi, jolloin mopot saisi tuettua pystyyn.
3. Kiitosta on tullut piha-alueen aktiviteettien lisäämisestä. Grillipaikan ja telineiden lisäksi on pihaan saatu liikkuva koulu –hankkeen kautta uusi salibandykaukalo. Kaukalo ja etenkin beach volley kenttä ovat olleet aktiivisessa käytössä.
Pienpelikentän pohjan on tekninen johtaja luvannut reklamoida ja saattaa kuntoon vielä elokuun aikana.

Sivj/reht

Ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta keskustelee piha-alueesta ja päättää
huomioida esille tulleet asiat tulevassa talousarviossa.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hyväksyttiin.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN
Kasv. ja koultk § 56

Varhaiskasvatuksen henkilökunta on uusinut/päivittänyt Reisjärven varhaiskasvatussuunnitelman. Suunnitelma on tarkennuksia joiltakin osilta, mutta perustuu
hyviksi koettuihin ja hyväksyttyihin arvoihin ja oppimiskäsitykseen. Kunnan varhaiskasvatuksessa on edelleen käytössä Kirnujen parakki-ratkaisu. Elokuun alusta
Anjalan ryhmiksen lopettamisen jälkeen tilalle on otettu Petäjämäen hoitopaikka.
Varhaiskasvatussuunnitelma löytyy kunnan sivuilta sähköisessä muodossa, josta
siihen pääse jokainen kuntalainen ja palvelun tarvitsija tutustumaan.
Liitteenä Reisjärven varhaiskasvatussuunnitelma 2019.

Sivj/reht

Ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyy päiväkodinjohtaja Marja Kinnusen esittelyn pohjalta Reisjärven varhaiskasvatussuunnitelman 2019.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hyväksyttiin.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Kasv. ja koultk § 57

Niemenkartanon upean hirsikoulun esittely.
Päätös:
Kierroksen jälkeen päätettiin hakea hyvitystä tietokoneiden ja kalusteiden toimituksista.
Päätettiin esittää tekniselle toimelle rannan puiden ja pensaiden raivaamista puistoasentoon.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT
Kasv. ja koultk § 58

-Kunnanhallituksen 19.8. päättämä hankintakielto ja menettelyohje.
-Niemenkartanon opetusjärjestelyt.

Sivj/reht

Ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Merkittiin tiedoksi.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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