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Otsikko

Koulujärjestelmän hankkiminen kirjaston Aurora-järjestelmään

Asian esittely
ja perustelut

Itä-Porin yhtenäiskoulu ja kirjasto ovat aloittamassa uudenlaisen
yhteistyön. Kirjasto ottaa Aurora-järjestelmässä käyttöönsä
koulujärjestelmän. Tuo palvelu on käytössä jo monessa muussa
kunnassa ja koulussa. Porissa tämä yhteistyö olisi ensimmäinen.
Tarkoituksena on, että koulun kirjat ovat omassa, koulukohtaisessa
tietokannassa Aurora-järjestelmässä ja kaikki (niin henkilökunta kuin
oppilaatkin) lainaavat omaan käyttöönsä lukuvuoden aikana
tarvittavat kirjat omalla kirjastokortillaan. Kirjastokortti on sama, jolla
lainataan myös kirjaston tietokannassa olevia kirjoja eli mitään
erilliskorttia ei tarvita.
Tällä toiminnalla tiedetään koko ajan ajantasaisesti mitä ja kuinka
paljon kirjoja koulussa on ja saadaan paremmin selville, kuka ei
esimerkiksi ole palauttanut omaa oppikirjaansa lukuvuoden lopussa.
Oppilaat saadaan samalla tutustutettua kirjaston käyttämiseen, mikä
tukee mm. lukemisen lisäämistä.
Järjestelmää markkinoi Axiell Finland Oy. Yhden koulun liittäminen
järjestelmään maksaa 1000 €. Kyseessä on kertaluonteinen maksu,
vuosimaksuja järjestelmän käyttö ei aiheuta.
Järjestelmä palvelee etenkin koulua. Sen käyttöönotolla saadaan
kerättyä kokemuksia järjestelmän hyvistä ja huonoista puolista.

Päätös

Hankitaan Aurora-järjestelmän koulujärjestelmä ja lisätään siihen ItäPorin yhtenäiskoulu. Kustannukset kohdistetaan perusopetuksen
yhteiset -kustannuspaikkaan.
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Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimusohje
Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen
Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen sivistyslautakunnalle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana. Kaupungin jäsenen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä, joka osoitetaan
sivistyslautakunnalle, on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä miten
päätöstä vaaditaan oikaistavaksi.
Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja
postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa Porin kaupungin kirjaamolle
osoitteeseen:
Porin kaupungin kirjaamo
PL 121, 28101 Porin kaupunki
käyntiosoite: Yrjönkatu 6 B 2. krs.
puhelin (02) 623 4470
faksi (02) 634 9417
sähköpostiosoite: kirjaamo@pori.fi

