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Itäpuolen kouluverkkorakenne

KL  § 163

Selostus: Kaupunginhallituksen 25.5.2009 (§ 289) nimeämä virkamiehistä ja
luottamushenkilöistä koostuva valmistelutyöryhmä selvittää kaupun-
gin päiväkoti- ja kou luverkon nykytilannetta ja tulevaisuuden suun-
talinjoja sekä ratkaisu ja. Työryhmän muistiot ja selvitykset ovat näh-
tävissä kaupungin ko tisivuilla osoitteessa:
http://www.savonlinna.fi/asukas/kasvatus_ja_opetus/paivahoito-_ja
_kouluverkkotarkastelu_2010

 Valmistelutyöryhmän tähänastisen selvitystyön tuloksena todetaan,
että nykyisen oppilas määrän ja oppilasennakointien mukaan kau-
pungin itäpuolella tarvi taan kolme suurta kouluyksikköä (Mertala,
Nojanmaa ja Nätki).

 Selvitystyön tässä vaiheessa nostetaan keskusteluun kaupungin
kokonaiskouluverkko. On ko itä- ja länsipuolella samanlainen koulu-
rakenne vai poikkeavatko ne toisistaan?

 Samanlaisella  rakenteella tarkoitetaan sitä, että itäpuolen koulura-
kenteesta tehdään lähes samanlainen kuin länsipuolen nykyinen
rakenne. Nojanmaan ja Nätkin kouluista oppilaat siirtyisivät 5. -luo-
kan jälkeen Mertalan kou luun.  Nojanmaan päiväkodin esiopetus-
ryh mät siirtyvät Nojanmaan kouluun peruskorjauksen jälkeen. Esi-
oppilaat voisivat sijoittua Nätkin kouluun vain, jos koulun yhteyteen
rakennetaan lisätilaa.

 Toisen vaihtoehdon mukaan itä- ja länsipuolella kaupunkia olisi eri-
lainen koulurakenne. Länsipuolen koulurakenne säilyy entisellään:
Pihlajaniemen ja Kel larpellon kouluissa ovat esi-5. -luokat. Oppi laat
siirtyvät 6.-luokalle Talvisalon kouluun.

 Itäpuolella Nätkin koulu jatkaisi samanlaisella rakenteella kuin nyt:
1.-6.-luokat ja kolme pienryhmää. Nojanmaan koulussa toimisivat
peruskorjauksen jälkeen luokat 1.-4. ja esiope tusryhmät, jotka siirty-
vät No jan maan päi vä ko dista.

 Lautakunnan kokouksessa opetuspäällikkö esittää selvityksen, jos-
sa eri vaihtoehdot kuvataan tarkemmin. Kokouksessa Nätkin kou-
lun reh to ri Ilk ka Luo ma-aho, No jan maan kou lun reh tori Tom mi Tuu-
nai nen ja Merta lan koulun rehto ri Markku Kiiski ker tovat kou lu jen
näke myk sen kou lurakenteesta.
Opetuspäällikön esitys jaetaan oheismateriaalina seututorilla.

 (Valmistelu: opetuspäällikkö Tuija Kauppinen, puh  044 417 4203)
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Sivistystoimenjohtajan esitys:
 Koulutuslautakunta merkitsee tiedoksi kuulemansa vaihtoehdot ja

niiden perustelut.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

KL  § 13
Selostus: Päivähoito- ja kouluverkkotyöryhmälle esiteltiin 31.1.2012 kouluver-
  kon rakennevaihtoehtoja. Samat vaihtoehdot on esitelty koulutus-
  lautakunnalle  20.10.2011.
  Malli, jossa Nojanmaan koulu on esi – 5. luokkien koulu ja Nätkin
  koulu 1. -5. luokkien ja kolmen pienryhmän koulu, mahdollistaisi
  samankaltaisen koulura kenteen itä ja länsi puolel la kaupunkia ja
  se osoittautui toimivim maksi ratkai suksi. Työryh mä esittää, että
  koulutuslautakunta hyväk syy tämän mal lin.

  (valmistelu: opetuspäällikkö Tuija Kauppinen, puh. 044 417 4203)

Sivistystoimenjohtajan esitys:
  Lautakunta päättää, että lukuvuodesta 2013-14 alkaen Nojan maan
  koulussa  ovat luokat 1.-5. Remon tin valmistumisen jälkeen sinne
  siirtyvät No janmaan päi vä kodin esi oppilaat. Nätkin koulussa ovat
  luokat 1.-5. sekä kolme pienryhmää luokilla 1.-5. Nätkin ja Nojan-
  maan koulun oppilaat siir tyvät 6. luo kalle Mertalan kouluun.  Oppi-
  laille voi daan myön tää kou lukul jetus koulutuslauta kunnan te kemien
  periaatepäätösten mu kaisesti (koulu tuslau ta kunta 20.1.2011 §6).
  Koulutuslautakunta päättää esittää kuulemistilaisuuksien pitämiset
  selostusosan mukaisesti maaliskuussa 2012 Nätkin ja Nojanmaan
  koulujen op pilaiden huoltajille. Tilaisuuksista il moitetaan julkisella
  kuulutuksella ja kirjallisel la ilmoituk sella huoltajille. Kuulemistilai-
  suuksiin osallistuu koulutuslautakunnan puheenjohtaja ja hänen
  estyneenä ol lessaan lauta kunnan varapuheenjohtaja sekä lauta-
  kunnan jäsenet mahdolli suuksien mukaan.

Päätös: Kuulemistilaisuudet päätettiin järjestää viikolla nro 13  27.3.2012 ja
28.3.2012.

 Sivistystoimenjohtajan esitys hyväksyttiin.

Tiedoksi: Sivistysvirasto

 Otteen oikeaksi todistaa
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