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1. Asia

§ 38

Koulujen rehtoreiden ja johtajien varahenkilöiden valitseminen
Henkilöstöjaosto 26.6.2018 on hyväksynyt apulaisrehtorien,
vararehtorien ja koulunjohtajien varahenkilöiden tehtävien perustamisen.
Tehtävät olivat haussa sisäisesti KuntaRekry järjestelmässä. Hakuaika oli
28.8.-12.9.2018. Niistä ilmoitettiin myös Iin kunnan Intrassa ja tiedotettiin
kouluilla.Tehtävät täytetään toistaiseksi ja 1.11.2018 alkaen.
Hakukelpoisia olivat vakituisessa virkasuhteessa Iin kuntaan olevat
kelpoisuusvaatimukset täyttävät viranhaltijat, jotka työskentelevät
kyseisessä työyksikössä.
Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaisesti.
Korvaukset varahenkilöille määräytyvät Hej 26.6.2018 28 §:n mukaisesti.
Hakijoita oli yhteensä 9. Valtarin koulun apulaisrehtorin tehtävää haki
kaksi henkilöä, joista toinen oli kelpoinen.

2. Päätös

Valtisen koulujen rehtoreiden ja johtajien varahenkilöt seuraavasti:
Valtarin koulun apulaisrehtori: Marja-Liisa Kuonanoja
Haminan koulun apulaisrehtori: Anu Piltonen
Kuivaniemen koulun vararehtori: Sirpa Varanka
Iin lukion vararehtori: Henna Anunti
Aseman koulun koulunjohtajan varahenkilö: Hanna Arola
Pohjois-Iin koulun koulunjohtajan varahenkilö: Jouni Rajanen
Jakun koulun koulunjohtajan varahenkilö: Marita Latvakoski
Ojakylän koulun koulunjohtajan varahenkilö: Henna-Riikka Ylitalo
Alarannan ja Olhavan koululle ei hakijoita ollut ja tehtävät jätetään
täyttämättä.
Perustelut valinnoille: Valitut ovat tehtäviin kelpoisia ja soveltuvia.
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§ 38

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen KunLain 89 §:n mukaisen
oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
Iin kunta, Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Jokisuuntie 2,
PL 24, 91101 Ii

Oikaisuvaatimusaika ja sen
alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tavallisessa sähköisessä
tiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Muutoksenhakuajan laskemiseen sovelletaan lakia säädettyjen määräaikain
laskemisesta. Seuraavat määräaikalain säännökset on otettava huomioon:
- sitä päivää, josta muutoksenhakuaika lasketaan alkavaksi, ei lueta määräaikaan,
- jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, muutoksenhakemuksen saa tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen ja
- muutoksenhakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Lisätietoja
Liitetään päätökseen/otteeseen

