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Rehtorin viranhaltijapäätökset
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Tiedoksi merkittävät asiat
Muut mahdollisesti esiin tulevat asiat
Kokouksen päättäminen

PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty
valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Humppilan
kunnanvirastolla perjantaina 23.2.2018 klo 9-15

PUHEENJOHTAJA

merk. Juha Rantanen

JULKIPANOTODISTUS

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten
ilmoitustaululle
Todistaa

Ilmoitustaulunhoitaja
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Sivla 18 §

Kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty sivistyslautakunnan jäsenille,
kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja edustalle lautakunnassa sekä
kunnanjohtajalle 8.2.2018.
Humppilan kunnan hallintosäännön 125§:ssä määritellään kokouskutsun
antamisen periaatteet ja sisältö.
Kuntalain 103§ mukaan toimielimen kokous on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Ehdotus:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Päätös:

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA ÄÄNTENLASKIJAT
Sivla 19 §

Pöytäkirja voidaan tarkastaa samassa kokouksessa, seuraavassa
kokouksessa tai valita kaksi tarkastajaa, jotka tarkastavat pöytäkirjan
määräaikana.
Sivistyslautakunnan pöytäkirjan on tarkastanut kaksi vuorottaisperiaatteella
valittua tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina.

Ehdotus:

Lautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan siten, että kaksi kullakin kerralla
erikseen valittua pöytäkirjantarkastajaa tarkastaa pöytäkirjan viimeistään
kolmantena arkipäivänä sivistyslautakunnan kokouksesta. Kokouksen
pöytäkirja pidetään kunnanvirastossa yleisesti nähtävillä kokouksesta
seitsemäntenä arkipäivänä klo 9-15.
Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi esitetään valittavaksi Antti Miettinen ja
Hanne Seestie.

Päätös:
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LUKUVUODEN 2018-2019 OPPIMATERIAALIHANKINNAT
Sivla 20 §

Oppimateriaaleihin on varattu kuluvan vuoden talousarviossa Kirkonkulman
koulun osalta 8500 € ja Yläasteen osalta 6000 €. Humppilan sivistystoimi
on lähettänyt tarjouspyynnön Tevellalle ja Lekolarille oppimateriaalien
hankinnasta lukuvuodelle 2017-2018. Tämän lisäksi kuntamme on saanut
yhteydenoton asiasta Kuntahankinnoilta. Kuntahankinnat edellyttävät
sitoutumista koko sopimuskaudeksi 1.1.2018-31.12.2021. Sopimuksen
ehtona on, että tänä aikana hankintoja ei saa tehdä muualta. Koska
molemmat koulut hankkivat mm. askartelutarvikkeita, kopiopaperia ja
laborointitarvikkeita sekä urheiluvälineitä myös muualta huomattavasti
edullisempaan hintaan esim. tarjoustuotteina, ei 4 vuoden sitoutuminen
yhteen tavarantoimittajaan tunnu tässä taloustilanteessa
tarkoituksenmukaiselta. Tevella ei jättänyt tarjousta määräajassa. Lekolarin
tarjous noudattaa aikaisempien vuosien hintoja ja ehtoja ja antaa
mahdollisuuden hankkia tarvikkeita perustilauksen lisäksi myös muualta.
Tämä takaa edullisimman ja tarkoituksenmukaisimman kokonaisuuden.
Lekolarin tarjous liitteenä (Liite 1).

Ehdotus:

Sivistyslautakunta päättää valita Lekolarin oppimateriaalien toimittajaksi
lukuvuodella 2018-2019.

Päätös:
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LUKUVUODEN 2018-2019 OPPIKIRJAHANKINNAT
Sivla 21 §

Humppilan sivistystoimi on lähettänyt tarjouspyynnön oppikirjahankinnoista
Kirjavälitykselle, Kuntahankinnoille ja BTJ:lle. Kaikki kolme vastasivat
määräaikaan mennessä. Jokaisella kolmella toimittajalla on valikoimissaan
Humppilan sivistystoimen tarvitsemat tuotteet. Jokaisella on myös toimiva
tilausohjelma, eikä toimitusajoissa tai toimitusehdoissa ole merkittäviä
eroja. Kuntahankintojen kautta tehtävät hankinnat toimittaa Kirjavälitys.
Hankintapäätöksestä on valitettu markkinaoikeuteen ja se on voimassa
oikeuskäsittelyn ajan määräaikaisena. Muuten Kuntahankintojen kanssa
tehty sopimus kestää vuoteen 2021. Muut toimijat tarjoavat sopimusta
pyydetysti vain lukuvuodelle 2018-2019.

Tuotteet
SanomaPro:n
oppikirjat
Otavan
oppikirjat
Muiden kustantajien
oppikirjat
AV-materiaali
tieto- ja kaunokirjallisuus

Ehdotus:

Päätös:
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Sivistyslautakunta päättää valita lukuvuoden 2018-2019 oppikirjojen
toimittajaksi edullisimman tarjouksen tehneen Kirjavälityksen.
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ESIOPETUKSEN SIIRTYMINEN KIRKONKULMAN KOULULLE
Sivla 8 §/10.1.2018

Humppilan kuntaan on valmistumassa uusi päiväkoti, joka aloittaa
toimintansa 1.8.2018. Uusi päiväkoti on mitoitettu kolmelle
varhaiskasvatusryhmälle. Esiopetusryhmät eivät siirry uuden päiväkodin
tiloihin vaan jatkavat toimintaa joko Lintukodon päiväkodin tiloissa tai
siirtyvät Kirkonkulman koululle. Esiopetusryhmien siirtyminen Kirkonkulman
koululle vapauttaisi Lintukodon tilat kunnan muuhun käyttöön ja vähentäisi
mm. laitoshuollon henkilöstökustannuksia.
Kirkonkulman koulun pihalla olevan Rysä-nimisen puurakennuksen toinen
pääty on ollut 4H-kerhon käytössä iltapäivisin ja iltaisin. Koulun yhteydessä
olevat tilat olisi syytä hyödyntää esi- ja perusopetuksen käyttöön. Tila on
käyty läpi 28.12.2017 terveystarkastajan ja teknisen johtajan kanssa. Tila
vaatii jonkin verran remontoimista, jotta tila saataisiin asianmukaiseen
kuntoon. Remontointitarpeet koskevat ilmanvaihdon kehittämistä sekä
pintaremonttia. Lisäksi tila tarvitsee perusteellisen siivouksen. Mikäli
kerhotila otetaan esiopetuksen käyttöön, tulisi 4H-kerholle osoittaa uudet
toimitilat, jotta kunnan lapsille ja nuorille tärkeä kuvataideopetus
mahdollistuu edelleen.
Esiopetuksen opetussuunnitelman mukaan esi- ja perusopetuksen
yhteistyötä tulee kehittää ja sen tulee olla suunnitelmallista toimintaa.
Esiopetusryhmien toimiminen Kirkonkulman koulun tiloissa mahdollistaisi
yhteistyön tiivistämisen esi- ja alkuopetuksen välillä. Lisäksi lapset
pääsisivät jo esiopetuksen aikana tutustumaan koulun oppimisympäristöön
ja sen toimintatapoihin.
Tällä hetkellä esi- ja perusopetuksella on omat yhteisöllisiä asioita
käsittelevät oppilashuoltoryhmänsä. Esiopetuksen siirtyminen koululle
mahdollistaisi yhteisen oppilashuoltoryhmän järjestämisen ja tämä
puolestaan vapauttaa esimerkiksi koulukuraattorin ja –psykologin resurssia
muuhun toimintaan, kun asioita käsitellään yhteisessä työryhmässä.

Ehdotus:

Sivistyslautakunta päättää aloittaa esiopetuksen siirron valmistelun
Kirkonkulman koulun tiloihin niin, että esiopetuksen toiminta koulun tiloissa
voi alkaa 13.8.2018.

Päätös:

Sivistyslautakunta päättää, että esiopetuksen järjestämisen eri
mahdollisuuksia ja kustannuksia kartoitetaan, ennen kuin toiminnan siirtoa
Kirkonkulman koululle aletaan valmistelemaan.

---- ---- ---- ---- ----
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ESIOPETUKSEN SIIRTYMINEN KIRKONKULMAN KOULULLE
Sivla 22 §

Humppilan kuntaan on valmistumassa uusi päiväkoti, joka aloittaa
toimintansa 1.8.2018. Uusi päiväkoti on mitoitettu kolmelle
varhaiskasvatusryhmälle. Esiopetusryhmät eivät siirry uuden päiväkodin
tiloihin.
Sivistyslautakunnassa (10.1.2018/8§) käsiteltiin esiopetuksen siirtymistä
Kirkonkulman koulun Rysän harrastekäytössä olleisiin tiloihin. Lautakunta
päätti, että esiopetuksen järjestämisen eri mahdollisuuksia ja kustannuksia
kartoitetaan lisää, ennen kuin toiminnan siirtoa Kirkonkulman koululle
aletaan valmistelemaan.
Esi- ja perusopetuksen yhteistyön näkökulmasta esiopetuksen siirtyminen
Kirkonkulman koulun tiloihin mahdollistaisi yhteistyön tiivistämisen esi- ja
alkuopetuksen välillä. Tilaratkaisuja mietittäessä on kuitenkin pohdittava
tarkkaan mm. tilojen soveltuvuus toiminnalle, tilojen kunto, atk-yhteydet
sekä erityisesti oppilaiden turvallisuuteen liittyvät huomiot. Rysän tiloissa
tulisi tehdä ainakin ilmanvaihtoon liittyviä korjauksia, pintojen
puhdistettavuuteen liittyviä korjauksia sekä ulkovaatteiden säilytykseen ja
kuivaukseen liittyviä korjauksia ja toimenpiteitä. Lisäksi esiopetuksen
oppilaiden turvallisuuteen liittyen on huomioitava Rysän sijainti piha-alueen
ja samalla koulujen saattoliikenteen keskellä. Korjaustoimenpiteistä ei ole
virallisia kustannusarvioita, mutta koska toimenpiteitä on paljon, voivat
kustannukset nousta korkeiksi ja kustannussäästöjä ei tule.
Esiopetus on toiminut aiemmin useamman vuoden Lintukodon päiväkodin
tiloissa ja tilat sekä ympäristö ovat olleet toimivat. Myös Lintukodon tiloissa
on tarpeen tehdä ilmanvaihtoon liittyviä toimenpiteitä, mutta muita
remontointitarpeita ei ole.
Kirkonkulman koulun opetusryhmien määrä tulee vähenemään
tulevaisuudessa ja kun opetustiloja vapautuu, tulee esiopetuksen siirtoa
koulun tiloihin harkita uudelleen.

Ehdotus:

Päätös:

Sivistyslautakunta päättää, että varhaiskasvatuspalveluja järjestetään
edelleen Lintukodon päiväkodin tiloissa ja tilat ovat esiopetusryhmien
käytössä toimintakaudella 2018-2019.
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VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGINEN PÄIVÄ
Sivla 23 §

Varhaiskasvatustoiminnan suunnittelemiseksi, yhtenäisen pedagogisen
perustan luomiseksi ja työhyvinvoinnin edistämiseksi on tärkeää, että
henkilökunta kokoontuu yhteen ja paneutuu edellä mainittuihin asioihin.
Toimintakauden aikana yhteisen kehittämis- ja laatupäivän järjestäminen
on vaikeaa, koska varhaiskasvatuspalvelua järjestetään ympärivuotisesti.
Jo useampana vuonna varhaiskasvatuksen henkilöstölle on järjestetty
pedagoginen päivä kesäkuussa.
Vuonna 2018 varhaiskasvatuksen henkilöstön pedagoginen päivä on
tarkoitus järjestää kahtena eri päivänä niin, että toiseen päivään osallistuu
päiväkodin henkilökunta ja toiseen perhepäivähoitajat. Henkilökunnan
pedagogisen päivän osalta olisi perusteltua myöntää maksuhyvitys
varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta niille asiakkaille, jotka ennalta
ilmoittavat, etteivät tarvitse lapsilleen hoitopaikkaa kyseisenä päivänä.
Maksuhyvitys ei koske niitä, jotka ovat ennalta ilmoittaneet olevansa
lomalla kyseisenä ajankohtana. Vaikka maksuhyvitys vaikuttaa
vähentävästi asiakasmaksukertymään, vältytään useamman sijaisen
palkkaamiselta ja siitä aiheutuvilta kustannuksilta. Pedagogiset päivät
järjestetään maanantaina 4.6.2018 (päiväkodin henkilöstö) ja perjantaina
8.6.2018 (perhepäivähoidon henkilöstö).

Ehdotus:

Päätös:

Sivistyslautakunta päättää myöntää maksuhyvityksen varhaiskasvatuksen
asiakasmaksusta varhaiskasvatusyksikön pedagogisen päivän osalta niille
asiakkaille, jotka ennalta ilmoittavat, etteivät käytä lapsen
varhaiskasvatuspaikkaa kyseisenä päivänä ja kyseinen päivä olisi ollut
lapselle hoitosopimuksessa varattu hoitopäivä. Maksuhyvitys ei koske
myöskään niitä asiakkaita, jotka ovat lomalla kyseisenä ajankohtana.
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VARHAISKASVATUSJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Sivla 24 §

Varhaiskasvatusjohtaja Katja Ojalan viranhaltijapäätökset ajalta 1.1.31.1.2018 tuodaan tiedoksi sivistyslautakuntaan. Asiakaskohtaisten
päätösten sekä henkilöstöhallinnon päätösluettelot nähtävillä kokouksessa.

Ehdotus:

Sivistyslautakunta merkitsee saaneensa tiedoksi varhaiskasvatusjohtajan
viranhaltijapäätökset.

Päätös:

REHTORIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Sivla 25 §

Rehtori Maria Kemppaisen viranhaltijapäätökset ajalta 1.-31.1.2018
tuodaan tiedoksi sivistyslautakuntaan. Henkilöstöhallinnon päätösluettelo
nähtävillä kokouksessa.

Ehdotus:

Sivistyslautakunta merkitsee saaneensa tiedoksi rehtorin
viranhaltijapäätökset.

Päätös:

VASTAAVAN LASTENTARHANOPETTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Sivla 26 §

Vastaava lastentarhanopettaja Anu Lyytisen viranhaltijapäätökset ajalta 1.31.1.2018 tuodaan tiedoksi sivistyslautakuntaan. Henkilöstöhallinnon
päätösluettelo nähtävillä kokouksessa.

Ehdotus:

Sivistyslautakunta merkitsee saaneensa tiedoksi vastaavan
lastentarhanopettajan viranhaltijapäätökset.

Päätös:
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TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT
Sivla 27 §

MUUT MAHDOLLISESTI ESIIN TULEVAT ASIAT
Sivla 28 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Sivla 29 §
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