Tiedote huoltajille!
Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa palataan lähiopetukseen hallituksen linjauksen ja
ohjeiden mukaisesti 14. toukokuuta lukien. Etäopetus siis päättyy samalla.
Epidemiologisen arvion perusteella valmiuslain soveltamisasetuksen jatkamiselle ei ole enää
perusteita ja kouluun palaaminen on turvallista.
Opetus- ja kulttuuriministeriön (sekä THL:n) määräyksen mukaan paluu kouluun toteutetaan
mahdollisimman hallitusti ja turvallisesti.
https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/lahiopetus-jatkuu-torstaina-14-toukokuuta
Suomalais-venäläisessä koulussa varaudumme koulujen avaamiseen esikoulusta 9. luokkaan
ja teemme sen suhteen huolellisia suunnitelmia. Vain lukio-opetus koulussamme jatkuu
etäopetuksena 14.5. lähtien. Tällä päätöksellä saamme käyttöömme vapautuvat lukiolaisten
tilat ja voimme taata väljemmät tilat perusopetuksen opetusryhmille. Iltapäivätoiminta
jatkuu, mutta kerhotoimintaa ei käynnistetä.
Meillä on edessämme siirtyminen ”uuteen normaaliin” ja sen eteen teemme paljon töitä.
Opetuksessa näiden kahden viimeisen kouluviikon lähtökohtana on panostaa erityisesti
oppilaiden hyvinvointiin, yhteisöllisyyteen ja oppimisessa laaja-alaisiin taitoihin.
Jotta esiopetuksen ja perusopetuksen oppilaiden ja henkilökunnan turvallinen paluu
lähiopetukseen voidaan toteuttaa, pyydämme teitä kaikkia noudattamaan seuraavia
ohjeita ja sääntöjä.

Lähikontakteja vähennetään
Opetusryhmät pidetään erillään koulupäivän ajan.
Lisäksi henkilöstö tulee toimimaan mahdollisuuksien mukaan saman lapsiryhmän kanssa ja
välttämään siirtymistä yksiköstä toiseen.
Kouluun suositellaan saapuvaksi jalan tai pyörällä.
Jos huoltaja tuo oppilaan autolla kouluun, oppilas jätetään parkkipaikalle, josta hän jatkaa yksin
luokkaan. Huoltajat eivät siis voi tulla sisälle koulurakennuksiin.

Väljyyttä lisätään tilaratkaisuilla
Luokkien 0-4 oppilaat ovat vain oman ryhmänsä ja saman opettajan/avustajan kanssa
samassa tilassa tai ulkona koulun alueella.
Luokkien 5-9 oppilaat opiskelevat pääsääntöisesti lukujärjestyksen mukaan
aineenopetuksessa, mutta mahdollisuuksien mukaan samassa tilassa tai ulkona koulun
alueella. Luokkia voidaan siirtää opiskelemaan myös vapautuviin lukiotiloihin.
Oppilaiden päiväjärjestykseen voi tulla muutoksia.
Kouluruokailu järjestetään oman luokan tai ryhmän kanssa, ei yhteisruokailuna ruokalassa.
Lähiopetukseen palattaessa noutoruokaa ei enää järjestetä perusopetuksessa.

Pidetään huolta erityisesti käsihygieniasta

Kädet pestään huolella heti kouluun tullessa, ennen ruokailua, ennen ja jälkeen välituntien
ja aivastuksen jälkeen.
Käytetään samaa WC-tilaa (osoitettua) koko ajan

Kouluun ei tulla sairaana
Mahdollisissa poissaoloissa noudatetaan jatkossakin koulun normaaleja käytänteitä. Oppilaan
ei pidä tulla kouluun, jos hänellä on mitään sairauteen viittaavia oireita. Jos oppilas sairastuu
koulupäivän aikana, hänet siirretään välittömästi aikuisen kanssa erilliseen tilaan odottamaan
huoltajaa. Jos oppilas tai hänen perheenjäsenensä kuuluu riskiryhmään, on kouluun
toimitettava lääkärintodistus poissaolon syystä. Poissaolojen suhteen toimitaan kuten
normaalisti. Yli 5 vrk:n pituiset luvat anotaan rehtorilta. Huoltajan on yhdessä oppilaan
kanssa huolehdittava läksyistä ja muista koulutehtävistä poissaolosta huolimatta normaalisti.

Lukuvuoden arviointi
Lukuvuositodistuksessa arvioidaan oppilaan osaamista koko lukuvuoden ajalta. Suurin osa
lukuvuodesta on opiskeltu normaalisti. Arviointiin ei tehdä muutoksia poikkeusolojen
vuoksi. Etäopetuksen arviointi perustuu samoihin tavoitteisiin, kriteereihin ja periaatteisiin
kuin normaalioloissa. Opettaja arvioi oppilaan oppimista, osaamista ja työskentelyä oppilaan
antamiin näyttöihin perustuen. Jos on vaara, että etäopetuksen aikainen opiskelu laskee
oppilaan arvosanaa tai hän on saamassa hylätyn arvosanan jossakin oppianeessa, tulee
huoltajan ja oppilaan kanssa keskustella asiasta hyvissä ajoin. Samalla voidaan sopia
tarvittavien erillisten näyttöjen antamisesta. Päättöarviointi ei perustu pelkästään 9. luokan
kevään osaamiseen, vaan kyseessä on kokonaisarviointi oppilaan osaamisesta. Jos jotain
oppiaineen osa-aluetta ei ole opiskeltu lainkaan 9. luokalla, päättöarviointi perustuu
aikaisempiin näyttöihin.

Kevätjuhlien järjestäminen
Koulutyö päättyy lauantaina 30. toukokuuta. Luokat voivat järjestää omissa ryhmissään
lukuvuoden päättäjäisiä, jolloin myös todistukset ja stipendit jaetaan. Perinteisiä, koulun
yhteisiä kevätjuhlia ei vallitsevan poikkeustilanteen vuoksi voida valitettavasti järjestää
kouluissa ja huoltajat eivät voi tässä tilanteessa osallistua ryhmien kevätjuhliin.

Haluan kiittää huoltajia, oppilaita sekä koulumme henkilöstöä etäopetusjakson hienosta
toteuttamisesta. Teemme parhaamme turvallisen ja sujuvan lähiopetuksen järjestämiseksi.
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