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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KOLTK § 73
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
PÄÄTÖS:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
KOLTK § 74
Kasvatus- ja opetuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu koulutoimistossa,
pääsääntöisesti kokousta seuraavana arkipäivänä klo 13 jälkeen. Pöytäkirja pidetään
julkisesti nähtävänä kokousta seuraavan kalenteriviikon keskiviikkona.
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tanja Koivuniemi ja Marko Lähdekorpi.

salassa pidettävä

KOULUPSYKOLOGIPALVELUT
KOLTK 4.5.2017 § 55

Kankaanpään sivistystoimi on tiedustellut PoSan alueen kunnilta koulupsykologipalvelun ostamista Kankaanpään kaupungilta. Sivistystoimi esittää toisen koulupsykologin viran perustamista, mikäli Karvia, Honkajoki, Siikainen, Jämijärvi ja Pomarkku sitoutuvat ostamaan koulupsykologin palveluita yhteensä yhden henkilötyövuoden.
Käytännössä tämä tarkoittaisi koulupsykologin palveluita kussakin kunnassa 1
pv/viikko. Kustannus perustuu koulupsykologin palkkausmenoihin, ja on arviolta
1.000 euroa kuukaudessa.
Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan opetuksen järjestäjän on tarjottava koulupsykologin palveluita, joilla edistetään koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä opiskelijoiden perheiden ja muiden läheisten kanssa sekä tuetaan opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia. Opiskelijalle
on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen kun opiskelija on tätä pyytänyt. Kiireellisessä tapauksessa mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä samana tai seuraavana työpäivänä
Karvian kunnassa koulupsykologipalveluita on järjestetty jossain määrin omana ostopalveluna, mutta pääasiassa PoSan perheneuvolan kautta. PoSan perheneuvolan resurssit ovat olleet rajalliset, ja riittäneet vain välttämättömiin oppimistutkimuksiin.
Näin oppilas- ja opiskelijahuoltolain edellyttämälle kouluyhteisön tai yksilön hyvinvointia edistävälle toiminnalle ei ole jäänyt resurssia.
KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää että Karvian kunta sitoutuu ostamaan
Kankaanpään kaupungilta 0,2 htv koulupsykologin palveluita.
PÄÄTÖS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti että Karvian kunta sitoutuu ostamaan
Kankaanpään kaupungilta 0,2 htv koulupsykologin palveluita.

KOLTK § 76
Kankaanpään kaupunki on rekrytoinut koulupsykologin, ja hän on aloittanut tehtävässään 1.8.2017. Koulupsykologipalveluista on laadittu kuntien välinen palvelusopimus
Liite: Sopimus
KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee sopimuksen tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi sopimuksen tiedoksi.

PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KOLTK § 77

Perusopetuslaissa (628/1998) säädetään maahanmuuttajille järjestettävästä
perusopetukseen valmistavasta opetuksesta. Perusopetukseen valmistava opetus on
tarkoitettu jokaiselle maahanmuuttajataustaiselle oppilaalle, jonka suomen kielen taito
ei vielä ole riittävä perusopetuksen ryhmissä opiskelemiseen.
Valmistavaa opetusta annetaan 6–10-vuotiaille vähintään 900 tuntia ja tätä
vanhemmille vähintään 1000 tuntia. Karvian kunnassa valmistava opetus kestää
tavallisesti noin yhden vuoden. Valmistava opetus voi kestää myös pidempään tai
vastaavasti oppilas voi siirtyä perusopetuksen ryhmään jo aikaisemmin. Valmistavan
opetuksen oppilaan viikoittainen tuntimäärä vastaa yleisopetuksen samanikäisen
oppilaan tuntimäärää.
Opetuksen järjestäjän tulee hyväksyä perusopetukseen valmistavaa opetusta varten
opetussuunnitelma. Lähtökohdan opetussuunnitelman laatimiselle muodostavat
perusopetuslaki ja -asetus, valtioneuvoston asetuksessa (422/2012) määritellyt yleiset
ja perusopetukseen valmistavaa opetusta koskevat valtakunnalliset tavoitteet,
Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet 2015 sekä
soveltuvin osin Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014.
Liite: Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2017
KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy Karvian kunnan perusopetukseen valmistavan
opetuksen opetussuunnitelman tulevaksi voimaan 1.9.2017.
PÄÄTÖS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksi Karvian kunnan perusopetukseen valmistavan
opetuksen opetussuunnitelman tulevaksi voimaan 1.9.2017.

TOTEUMAVERTAILU 1-6/2017
KOLTK § 78
Kasvatus- ja opetuslautakunnan kustannukset ovat toteutuneet ensimmäisen kuuden
kuukauden aikana 50 % mukaan. Tasaisen toteuman mukaan varatut määrärahat riittänevät vuodelle 2017. Lomarahojen maksu kesäkuussa on painottanut kustannuksia
vuoden ensimmäiseen puoliskoon. Myös koulujen lakkauttamisesta aiheutunut henkilöstövähennys on toteutunut pääosin vasta elokuusta alkaen. Toisaalta mm. koulukuljetusten uusi kilpailutuskausi, alkava valmistavan opetuksen ryhmä sekä erityisen tuen
tarpeet niin varhaiskasvatuksessa kuin perusopetuksessa nostavat osaltaan syksyn kustannuksia.
Liite: toteumavertailu 1-6/2017
KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee toteumavertailun 1-6/2017 tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi toteumavertailun 1-6/2017 tiedoksi.

MUUT ASIAT
KOLTK § 79
Merkitään tiedoksi:
Kokouslaitteiden hankinta lautakunnalle. Ostetaan 5 kpl Samsung Galaxy Tab
(noin 210 euroa/ alv 0) tai vastaava.
Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjestäminen syksyllä 2017. Lautakunta
nimesi työryhmään suorittamaan sisäistä valvontaa Tuire Huhdanmäen, Marko
Lähdekorven ja Jonna Haaviston ja tarvittaessa sihteeriksi Hanna Vainionpään.
Keskusteltiin koulukuljetusten järjestelyistä.
Tuire Huhdanmäki tiedusteli että onko kunnassa tehty päätös siitä, että vain rasvatonta maitoa tarjotaan. Hanna kertoi, että rasvaton maito on kouluruokasuosituksen
mukaista, mutta asiasta päätetään yksiköittäin.
Mimosa Nevala poistui tämän pykälän aikana klo 19.41.

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS
KOLTK § 80
Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja
valitusosoitus.

