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Sivistyslautakunta § 114 23.08.2017

Lyseon lukion Kerimäen toimipisteen toiminnan päättyminen 1.8.2018 alkaen

380/41.410/2017

SL § 114

Selostus:  Lyseon lukion Kerimäen toimipisteessä on opiskelijoita en sim mäi-
sel lä ja toisella vuosikurssilla. Kolmannen vuosikurssin opiskelijat
ovat opiskelleet Lyseon lukiolla 1.8.2016 alkaen. Opiskelijatilanne
Sa von lin nan lukion Kerimäen toimipisteessä 15.8.2017 uuden lu ku-
vuo den alkaessa on seuraava:

1. vuosikurssi 7 opiskelijaa, 2. vuosikurssi 11 opiskelijaa.
Yhteensä 18 opiskelijaa.

 Opiskelijamäärän vähentymisen takia aloitetaan kuulemismenettely
Ke ri mäen toimipisteen toiminnan päättymisestä. Opiskelijamäärä
alit taa tuntuvasti myös aiemmin lukion lakkauttamisrajana olleen 35
opis ke li jan määrän, jonka kaupunginvaltuusto poisti 14.12.2015
§135.

 Kuuleminen järjestetään tiistaina 12.9.2017 klo 19.30-21.00 Ke ri-
mäen koululla.

 Prosessin aikataulu:
- sivistyslautakunta 23.8.2017
- tiedoksi huoltajille ja opiskelijoille Wilma-ilmoituksella 25.8.2017
- julkisen kuulutuksen julkaiseminen 25.8.2017 kaupungin vi ral li sel-
la ilmoitustaululla ja internet –sivulla sekä alueiden palvelupisteiden
il moi tus tau luil la, 27.8.2017 Itä-Savo -lehdessä ja 31.8.2017 Pu ru ve-
si -lehdessä
- kuuleminen 12.9.2017 klo 19.30-21.00
- kirjalliset kannanotot 26.9.2017 klo 15.00 mennessä
- sivistyslautakunta 5.10.2017
- kaupunginhallitus 23.10.2017
- kaupunginvaltuusto 13.11.2017

(Valmistelu: vs. sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen, puh. 044
4174202 ja koulusuunnittelija Marja-Liisa Brunou, puh. 044
4174201)

Vs. sivistystoimenjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta päättää pitää kuulemistilaisuuden Savonlinnan
ly seon lukion Kerimäen toimipisteen toiminnan päättymisestä
12.9.2017 klo 19.30-21.00 Kerimäen koululla B-rakennuksen au di-
to rios sa, Koulutie 2-4, 58200 Kerimäki. Tilaisuudesta ilmoitetaan
jul ki sel la kuulutuksella kaupungin virallisella ilmoitustaululla, Itä-Sa-
vo ja Puruvesi –lehdissä ja kaupungin internet-sivuilla,
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www.savonlinna.fi sekä Wilma-ilmoituksella huoltajille ja opis ke li joil-
le.

Kuulemistilaisuuteen osallistuvat sivistyslautakunnan puheenjohtaja
ja hänen estyneenä ollessaan lautakunnan varapuheenjohtaja, si-
vis tys toi men joh ta ja, koulusuunnittelija, rehtorit sekä lautakunnan jä-
se net mahdollisuuksien mukaan.

Asiasta on mahdollista esittää kirjallinen kannanotto si vis tys lau ta-
kun nal le 26.9.2017 klo 15.00 mennessä. Lautakunta käsittelee
asiaa kokouksessaan 5.10.2017.

Käsittely:  Kuulemistilaisuus muutettiin alkavaksi klo 17.30.

Päätös:   Esitys hyväksyttiin käsittely -kohdalla muutettuna.

Toimenpiteet: Sivistysvirasto


