
Savonlinnan lyseon lukion Punkaharjun toimipisteen lakkauttaminen 1.8.2016 alkaen

SL

Selostus:  Sivistyslautakunta on käsitellyt talouden tasapainottamisohjelman
toteuttamisen yhteydessä 19.2.2015 (§31) Savonlinnan lyseon
lukion Punkaharjun toimipisteen kuulemismenettelyn aloittamista ja
toiminnan lakkautumista 1.8.2015 alkaen siten, koska
opiskelijamääräennuste osoitti opiskelijamäärän alittavan
kuntaliitossopimuksessa kirjatun opiskelijarajan 35.

                          Sittemmin 26.2.2015 (§4) kaupunginhallituksen puheenjohtaja
käytti otto-oikeutta sivistyslautakunnan päätökseen.

                          Kaupunginhallitus kumosi 2.3.2015 (§98) sivistyslautakunnan
päätöksen äänestyksen jälkeen seuraavasti: ”Sivistyslautakunnan
päätös kuulemismenettelyn osalta kumotaan ja palautetaan
sivistyslautakunnan käsiteltäväksi siten, että kuulemismenettely
toteutetaan tarvittaessa yhteishaun päättymisen,17.3.2015,
jälkeen.”

                         Kaupunginhallitus 15.6.2015 (§312) ja kaupunginvaltuusto
15.6.2015 (§71) päätti, että ”koska kevään yhteishaun perusteella
Punkaharjun lukion oppilasmäärä (pitäisi olla Savonlinnan lyseon
lukion Punkaharjun toimipisteen opiskelijamäärä) täytti valtuuston
linjaaman 35 oppilaan rajan, kaupunginhallitus esittää
kaupunginvaltuustolle, että opetusta jatketaan syksyllä 2015 ja
jatketaan myös kevätlukukausi 2016. Tehdään myös
yritysvaikutusten arviointi.”

  Opiskelijatilanne Savonlinnan lukion Punkaharjun toimipisteessä
13.8.2015

  Opiskelijamäärät: 1. vuosikurssi 7 opiskelijaa (joista 2 aikuista); 2.
vuosikurssi 3 opiskelijaa; 3. vuosikurssi 12 opiskelijaa. Yhteensä 22
opiskelijaa.

  Opiskelijamäärä on ennusteen mukaisesti laskenut selvästi alle 35 
opiskelijan rajan, joten kuulemismenettely Punkaharjun toimipisteen
lakkauttamisesta aloitetaan.

  Kuuleminen järjestetään maanantaina 7. syyskuuta  klo 17
Punkaharjun koululla.

  Prosessin aikataulu:
  - sivistyslautakunta 20.8.2015
  - tiedoksi huoltajille ja opiskelijoille Wilma-ilmoituksella  21.8.2015
  - julkisen kuulutuksen julkaiseminen 21.8.2015 kaupungin

virallisella ilmoitustaululla, 22.8.2015  Itä-Savossa ja internet-sivulla
sekä viikolla 35 Puruvesi-lehdessä

  - kuuleminen 7.9.2015



  - kirjalliset kannanotot 11.9.2015
  - sivistyslautakunta 24.9.2015 (ylimääräinen)
  - kaupunginhallitus 28.9.2015
  - kaupunginvaltuusto 5.10.2015

  Lisäksi yritysvaikutusten arviointi on pyydetty Savonlinnan
Yrityspalvelut Oy:ltä.

  (valmistelu: sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen, puh. 044
4174200 ja koulusuunnittelija Marja-Liisa Brunou, puh. 044
4174201)

Sivistystoimenjohtajan esitys:
  Sivistyslautakunta päättää pitää kuulemistilaisuuden Savonlinnan

lyseon lukion Punkaharjun toimipisteen lakkauttamisesta 7.9.2015
klo 17-18 Punkaharjun koululla, Palomäentie 2, 58500 Punkaharju.
Tilaisuudesta ilmoitetaan julkisella kuulutuksella kaupungin
virallisella ilmoitustaululla, Itä-Savo ja Puruvesi –lehdissä ja
kaupungin internet-sivuilla, www.savonlinna.fi sekä
Wilma-ilmoituksella huoltajille ja opiskelijoille. Kuulemistilaisuuteen
osallistuvat sivistyslautakunnan puheenjohtaja ja hänen estyneenä
ollessaan lautakunnan varapuheenjohtaja, sivistystoimenjohtaja,
rehtorit sekä lautakunnan jäsenet mahdollisuuksien mukaan.

  Asiasta on mahdollista esittää kirjallinen kannanotto
sivistyslautakunnalle 11.9.2015 mennessä. Lautakunta käsittelee
asiaa ylimääräisessä kokouksessaan 24.9.2015.

Päätös:   Esitys hyväksyttiin.

  Jäsen Eiju Paajanen jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

Toimenpiteet: Sivistysvirasto


