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JOHTOKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021 

Johtokunnan nimi: Karakallion koulun johtokunta 
 
Johtokunnan kokoontumiskerrat:  3 kpl 
Käsiteltyjen asioiden lukumäärä (§:t)  33 kpl 
 
Tärkeimmät johtokuntien tekemät päätökset: 
 

 

 7 § Taksvärkkityön tuotto syksyllä 2020 

 
 Päätösesitys 
 Johtokunta päättänee merkitä tiedoksi taksvärkkityön tuoton, joka on tilitetty ja kohdennettu WWF:n 

sademetsien suojelulle. 
 
 Päätös 
 Esityksen mukaan. 
 
 8 § Opetussuunnitelman muutokset 
 
 Päätösesitys 
 Johtokunta päättänee hyväksyä opsin valinnaisaineiden päivitykset koskien lyhyitä valinnaisaineita. 
 
 Päätös 
 Esityksen mukaan. 
  
 9 § Karakallion koulun Kiusaamisen vastainen ohjelma 
 
 Päätösesitys 
 Johtokunta päättänee hyväksyä Karakallion koulun Kiusaamisen vastaisen ohjelman puheenjohtaja 

Nina Johtimon ehdottamalla lisäyksellä kohtaan 14. Puuttumisen portaat. Kolmanneksi viimeisen 
rivin alle lisätään: Tapauksesta tehdään lastensuojeluilmoitus. 

  
 Päätös 
 Esityksen mukaan. 
 

 19 § Lukuvuosisuunnitelman 2020 - 2021 arviointi 

 
 Päätösesitys 
 Johtokunta päättänee merkitä tiedoksi lukuvuosisuunnitelman 2020-2021 arvioinnin.  
 
 Päätös 
 Esityksen mukaan. 
  

 5 § Lukuvuosisuunnitelman hyväksyminen lukuvuodeksi 2021 – 2022 

 
 Selostus 
 Johtokunnan tehtävä on hyväksyä koulun lukuvuosisuunnitelma. 
 Rehtori on laatinut ehdotuksen lukuvuosisuunnitelmaksi, liite 2_13.10.2021. Opettajakunta on 

käsitellyt asiaa kokouksissaan 23.8.2021 (Jory), 22.9.2021 (YS) ja 8.9.2021 (opettajainkokous), liite 
3_13.10.2021. Oppimis- ja ohjaussuunnitelmaa käsiteltiin YS-ajalla 6.10.2021. Käsiteltiin 
oppilaskunnan hallituksen kanssa viikolla 40. 

 
 Päätösehdotus 
 Johtokunta päättää hyväksyä koulun lukuvuosisuunnitelman. 
 
 Päätös 
 Johtokunta päätti 

a) hyväksyä koulun lukuvuosisuunnitelman lukuvuodelle 2021 – 2022 esitetyssä muodossa. 



 Hyväksytään edellyttäen, että liitteen nro 6 5.rivin päivämäärä korjataan ja lukuvuosisuunnitelmaan 
lisätään koulun omat tavoitteet rehtorin kertoman mukaan. 

b) lähettää hyväksytyn lukuvuosisuunnitelman suomenkieliselle kasvun ja oppimisen lautakunnalle 
tiedoksi. 

 Lähetetään. 
 
 6 § Opiskeluhuoltosuunnitelman hyväksyminen 
 
 Selostus 
 Opiskeluhuoltosuunnitelma Liite 7_13.10.2021. 
 
 Päätösehdotus 
 Johtokunta päättää hyväksyä koulun opiskeluhuoltosuunnitelman. 
 
 Päätös 
 Johtakunta päätti, että opiskeluhuoltosuunnitelma hyväksytään. 
 
 7 § Päivätyökeräykseen osallistuvat ja päivätyökeräyksen kohdentaminen 
 
 Selostus 
 Päivätyökeräykseen osallistuvat kaikki luokat. Niille, jotka eivät osallistu päivätyökeräykseen, 

järjestetään koulussa opetusta. 
 Päivätyökeräys oli pe 8.10.2021. Oppilaskunnan hallitus on esittänyt, että tuotto kohdennettaisiin 

Unicefin hätäapukeräykseen Afganistanin perheiden ja lasten hyväksi. 
 
 Päätösehdotus 
 Johtokunta päättää hyväksyä oppilaskunnan hallituksen esityksen mukaisesti. 
 
 Päätös 
 Johtokunta päätti, että päivätyökeräyksen tuotto kohdennetaan Unicefin hätäapukeräykseen 

Afganistanin perheiden ja lasten hyväksi oppilaskunnan hallituksen esityksen mukaisesti. 
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____________________________  ________________________________ 
johtokunnan puheenjohtaja  johtokunnan sihteeri 


