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Koulutuslautakunta § 40 19.04.2012

Savonlinnan normaalikoulun oppilaaksi ottoalueen laajentaminen 1.8.2013 alkaen

KL  § 40
Selostus: Koulutuslautakunta on kokouksessaan 24.11.2011 § 245 antanut

sivistysviraston tehtäväksi jatkaa Savonlinnan normaalikoulun oppi-
laaksi ottoalueen laajentamisen valmisteluja.

Mertalan, Nätkin, Nojanmaan, Pihlajaniemen, Kellarpellon, Savon-
linnan normaalikoulun rehtorit, keskikaupungin päiväkodinjohtaja,
koulusuunnittelija, sivistystoimenjohtaja ja opetuspäällikkö ovat pi-
täneet suunnittelupalaverin 22.3.2012, jossa käsiteltiin normaali-
koulun oppilaaksi ottoalueen laajentamista. Koulusuunnittelija ja
opetuspäällikkö esittelivät Normaalikoulun, Pihlajaniemen, Kellar-
pellon ja Mertalan koulun oppilasennusteita jaoteltuina eri asunto-
alueisiin. Oppilaslaskennat pöytäkirjaliitteenä A. Asuntoalueiden
oppilasennusteiden perusteella päädyttiin yksimielisesti esittämään
koulutuslautakunnalle, että Savonlinnan normaalikoulun oppilaaksi
ottoalueen laajentaminen on tarkoituksenmukaisinta tehdä luku-
vuodesta 2013 alkaen siten, et tä sii hen kuu luu Ky rön sal men sil lan
ja Poukkusillan välinen alue mu kaan lu kien tu leva Patte ri mäen
alue.

Laitaatsalmen alueen liittäminen Savonlinnan normaalikoulun oppi-
laaksi ottoalueeksi kasvattaa ekaluokkalaisten määrän vähintään
40:ksi kaikkina muina lukuvuosina paitsi 2016-17, jolloin  oppilas-
ennuste on vain 31. Asiaa pitää tarkastella uudelleen syyslukukau-
della 2014. Laitaatsalmen alueen liittäminen Normaalikoulun aluee-
seen ei vaaranna Pihlajaniemen koulun oppilasmäärää.  Lukuvuo-
sina  2013-2017 Laitaatsalmen alueen ensimmäisen luokan oppi-
laat, joilla on vanhempi sisarus Pihlajaniemen koulussa, voivat ha-
kea koulupaikkaa toissijaisesta Pihlajaniemen koulusta sisaruuden
perusteella.

(Valmistelu: opetuspäällikkö Tuija Kauppinen puh. 044-4174203 ja
koulusuunnittelija Marja-Liisa Brunou 044-4174201)

Sivistystoimenjohtajan esitys:
Koulutuslautakunta toteaa, että on tarkoi tuksenmu kaista laajentaa
Savonlinnan normaalikoulun oppilaaksi ottoaluetta  lukuvuo desta
2013 alkaen siten, että sii hen kuuluu Ky rönsalmen sillan ja Pouk-
kusillan välinen alue mukaan lukien tuleva Patteri mäen alue ja
päättää, että  oppilaaksi ottoalueen muutok sesta pi detään yleinen
kuulemisti laisuus viikolla 7.-11.5. 2012 Sa vonlinnan normaalikou-
lulla Kuninkaankartanonkatu 5.

Asiaa koskeva kuulutus julkaistaan kaupungin ilmoituslehdessä ja
asetetaan yleisesti nähtäväksi kaupungin viralliselle ilmoitustaululle
ma 23.4.2012. Lisäksi laitetaan kirjallinen ilmoitus Normaali koulun
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ja Pihlajaniemen koulun Laitaatsillan alueella asuvien oppi laiden
koteihin sekä Keskikaupungin päiväkodin, Hernemäen vuo rohoi-
topäiväkodin sekä Pihlajaniemen päiväkodin Laitaatsillan alu eella
asuvien lasten koteihin.

Kuulemistilaisuuteen osallistuu koulutuslautakunnan puheenjohtaja
ja hänen estyneenä ollessaan lautakunnan varapuheenjohtaja, lau-
takunnan jäsenet mahdollisuuksien mukaan, sivistystoimenjohtaja,
opetuspäällikkö sekä normaalikoulun edustajat.

Päätös: Sivistystoimenjohtajan esitys hyväksyttiin. Lisäksi lau takunta päät-
 ti, että kuulemistilaisuus pidetään 7.5.2012 klo 18-20 Normaalikou-
 lulla.

Toimenpiteet: Sivistysvirasto
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