
SAVONLINNAN KAUPUNKI

Sivistyslautakunta § 100 31.07.2017

Lakkaavan Savonlinnan normaalikoulun oppilaiden koulupaikkajärjestelyt ja sen
vaikutukset 1.8.2018 alkaen

SL § 100

Selostus:  Sivistyslautakunta on käsitellyt lakkaavan Savonlinnan nor maa li-
kou lun oppilaiden koulupaikkajärjestelyjä ja vaikutuksia ko kouk ses-
saan 23.3.2017 § 44 ja 18.5.2017 § 70. Savonlinnan kau pun gin hal-
li tus on 5.6.2017 § 265 päättänyt palauttaa asian uudelleen val mis-
tel ta vak si muilta osin paitsi kohta 5. jossa se päätti esittää kau pun-
gin val tuus tol le hyväksyttäväksi muutosrehtorin palkkaamiseen tar-
vit ta van lisämäärärahan. Kaupunginvaltuusto 12.6.2017 § 67 päätti
myön tää lisämäärärahan muutosrehtorin palkkaamiseen.

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti asiaa valmistellaan uu-
del leen.

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksellä 29.5.2017 nro 17/0109/3
Royal House Oy:n valitus on hylätty ja tästä joutuen Ku nin kaan kar-
ta non mäen kampuskiinteistö on Savonlinnan kaupungin omis tuk-
ses sa. Muuttuneesta tilanteesta johtuen Norssin oppilaiden kou lu-
paik ka jär jes te lyi hin on tullut lisävaihtoehtoja, joten asiasta tulee jär-
jes tää toinen kuulemistilaisuus.

(Valmistelu: vs. sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen puh. 044 417
4202, koulusuunnittelija Marja-Liisa Brunou puh. 044 417 4201)

Vs. sivistystoimenjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta pitää toisen kuulemistilaisuuden lakkaavan Sa-
von lin na normaalikoulun oppilaiden koulupaikkajärjestelyistä ja sen
vai ku tuk sis ta 1.8.2018 alkaen.

Kuulemistilaisuus on tiistaina 15.8.2017 klo 17.30-19.00 Sa von-
linnan normaalikoulussa Kuninkaankartanonkatu 5. Tilaisuudesta
ilmoi te taan julkisella kuulutuksella kaupungin virallisella il moi tus-
taulul la, kaupungin internet-sivuilla ja Wilma -viestillä huoltajille
1.8.2017 sekä Itä-Savo –lehdessä 2.8.2017 ja Puruvesi –lehdessä
10.8.2017.

Kuulemistilaisuuteen osallistuvat vs. sivistystoimenjohtaja, kou-
lu-suun nit te li ja, toimitilapalvelun edustajat, sivistyslautakunnan pu-
heen joh ta ja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja ja lau-
ta kun nan jäsenet mahdollisuuksien mukaan.

Asiasta on mahdollista esittää kirjallinen kannanotto si vis tys lau-
takun nal le 29.8.2017 klo 15.00 mennessä.

Sivistyslautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 5.9.2017.
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Päätös:   Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:  Sivistysvirasto


