Ennakkotiedote: Sivistyslautakunnan päätöksiä 13.3.2019
Ennakkotiedote ei ole pöytäkirja. Päätöstiedot eivät ole tarkistettuja ja niissä voi esiintyä puutteita ja
epätarkkuutta. Kokouksen virallinen pöytäkirja julkaistaan tarkastamisen jälkeen kaupungin verkkosivuilla
www.virrat.fi.
Kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavat päätökset:
Kulttuuripoliittisen ohjelman päivitys
Lautakunta hyväksyi kulttuuripoliittisen
kaupunginhallituksen käsittelyyn.
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Talouden toteutuma 1.1.-28.2.2019
Sivistystoimen yhteinen menomäärärahatoteutuma oli
1.739.299,05 euroa ja tulomärärahatoteutuma
106.659,25 euroa sekä nettomäärärahatoteutuma 1.632.639,80 euroa. Tarkempi erittely näkyy esityslistassa.
Lautakunta merkitsi talouden toteutuman ja tunnusluvut ajalta 1.1.-28.2.2019 tiedokseen.
Kesäsulut varhaiskasvatusyksiköissä
Sivistyslautakunta päätti, että seuraavat varhaiskasvatusyksiköt ovat suljettuina kesällä 2019 seuraavasti:
- Killinkosken päiväkoti 1.7.-31.7.2019
- Kotalan ryhmäperhepäivähoitokoti 15.7.-26.7.2019
- Vaskiveden ryhmäperhepäivähoitokoti 15.7.-26.7.2019.
Varhaiskasvatuksen täyttölupa-anomuksia
Sivistyslautakunta anoo täyttölupaa kaupunginhallitukselta seuraaville:
– Koivurinteen päiväkodin lastentarhanopettaja ajalle 7.8.2019-30.5.2020
– Koivurinteen päiväkodin henk.koht. avustaja 2.5.2019 alkaen toistaiseksi (40 %:n työaika)
Ostopalveluliikenteen tarjouspyyntö
Sivistyslautakunta vahvisti tarjouspyynnön ja sen julkaisemisen ja lähettää asian kaupunginhallitukselle
tiedoksi.
Kouluun ja esiopetukseen ilmoittautuneet lv. 2019-2020
Sivistyslautakunta vahvisti kouluun ilmoittautumisen ja vahvisti perustettavien perusopetusryhmien määrän
esityksen mukaan.
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen lv. 2019-2020
Aamu- ja iltapäivähoito 1-2 –luokkalaisille järjestetään lukuvuonna 2019-2020 Virtain kaupungin omana työnä
varhaiskasvatuksen, Koivurinteen kirjastolla järjestettävän esiopetuksen ja koulunkäynninohjaajien resurssien
yhteistyönä.
Vaskiveden koulun opetusjärjestelyt ja korjaustarpeen kartoitus
Lautakunta kävi ohjauskeskustelun ja esittää, että käytetään koulun alataloa siihen asti, kunnes
korjausrakentamisen tarpeesta ja kustannuksista tiedetään enemmän.
Tiedoksi viranhaltijapäätöksiä
Lautakunta merkitsi viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päätti, ettei se ota käsiteltäväksi niihin liittyviä päätöksiä.
Hankesuunnitelma Liikkuvan opiskelun kehittämiseen lukuvuodelle 2019-2020
Lautakunta hyväksyi Liikkuva opiskelu -hankesuunnitelman ja vahvisti Aluehallintovirastolle lähetetyn
hakemuksen.

Sivistystoimen päivitetty talouden toteutuma 1.1.-31.12.2018
Sivistystoimen v. 2018 yhteinen menomäärärahatoteutuma sisäisten kulukirjausten muutosten jälkeen
13.3.2019 oli
11.968.176,04 euroa (toteutuma-% 100,9) ja tulomärärahatoteutuma 691.028,96 euroa
(toteutuma-% 102) sekä nettomäärärahatoteutuma 11.277.147,08 euroa (toteutuma-% 100,8).
Lautakunta merkitsi päivitetyt talouden toteutuman ja tunnusluvut ajalta 1.1.-31.12.2018 iedokseen.
Ennakkotiedotteet poistuvat kaupungin sivuilta pöytäkirjan julkaisemisen jälkeen.
Lisätietoja: Sivistystoimen johtaja Tuula Jokinen, p. 044-7151260, tuula.jokinen@virrat.fi ja yhtenäiskoulun
rehtori Katri Rantala, p. 044-7151430, katri.rantala@virrat.fi.
Esityslistan löydät kokonaisuudessaan täältä:
http://julkaisu.virrat.fi/dynastia/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20192245

