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Syys-lokakuun tapahtumia:
ti 6.10.
2. jakso alkaa
ma 12.– pe 16.10. S y y s l o m a
ke 28.10. klo 14.35 lukion 1.jakson uusintakoe
Ennakkotietoa marraskuusta
Koulukuvaus 2.11. esiopetus 3.-4.11. perusopetus ja lukio
12.-18.11. monialaisten oppimiskokonaisuuksien viikko perusopetuksessa. Poikkeuksellisesti
keväällä pidetty 9. luokkien malli-YK järjestetään tämän viikon aikana.
Euroopan kielten viikkoa vietettiin viikolla 39. Viikon aikana tehtiin luokanvalvojien ja
kieltenopettajien johdolla toiminnallisia Euroopan kieliin liittyviä tehtäviä, kuten Kahoot-kisoja ja
nettisuunnistusta. Oppilaita palkitaan osallistumisesta karkein, kynin ja tarroin.
Ruokahävikki-hanke
Koulumme osallistuu syyslukukauden ajan kasvishävikki hankkeeseen. Tiistaisin ja torstaisin
ylijäävä ruoka haetaan koululta ja jaetaan Kannelmäessä sitä tarvitseville.
Huoltajien ja oppilaiden palautteen pohjalta olemme myöhentäneet alaluokkien ruokailua
alkavaksi seuraavasti luokat 1 – 2 klo 10.30 ja luokat 3 – 4 klo 11.00. Tämä on mahdollista,
sillä toistaiseksi pienet oppilaat syövät koululounaan omissa luokissaan. Kuudennet luokat
ruokailevat koulun ruokalassa klo 10.40.
Johtokunta päätti luokkien 7 – 9 poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä yo-kokeiden ajalle
14.9.-2.10. Perusteluina päätökselle oli tilojen ahtaus, kun osa opetustiloista jouduttiin
sulkemaan muulta käytöstä yo-kokeiden pitämiseksi. Yläluokat olivat yksi ikäluokka kerrallaan
viikon ajan etäopetuksessa ja kaksi viikkoa lähiopetuksessa. Samalla johtokunta päätti siirtää
seuraavien mahdollisten tapauksien osalta toimivallan asiassa toistaiseksi rehtorille.
Perusopetuksessa siirtyminen perustuu harkintaan.
Lukiossa etä- ja lähiopetuksen vaihtelu on joustavampaa ja sitä varten ei tarvitse tehdä erillisiä
päätöksiä. Koronaviruksen leviämisen torjumiseksi Helsingin kaupungin alueella sijaitsevissa
2.asteen oppilaitoksissa otettiin käyttöön vahva maskisuositus 1.10. Suomalais-venäläisen
koulun lukiossa noudatamme suositusta ja kannustamme maskin käyttöön koulupäivän
aikana.
Muistutan syyslomailijoita hallituksen matkustusrajoituksista ja suosituksista. Kouluun ei
palata suoraan matkalta. Hallitus päätti 11.9. uusista rajoituksista, joiden mukaan raja-arvon
25/100 000 tapausta ylittävästä maasta saavuttaessa voimassa ovat maahantulijan
vapaaehtoinen ennakkotestaus ja omaehtoinen karanteeni ja 2. testi. Seuratkaa
matkustusrajoituksia.
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Palaute opiskelusta ja koulutyöstä
Opettajat aloittavat kehityskeskusteluja huoltajien ja oppilaan kanssa. Keskustelut käydään
pääasiassa etäyhteyksin. Saatte näissä keskusteluissa palautetta opinnoissa edistymisestä ja
oppilaan koulunkäynnistä. Samalla voitte antaa opettajalle palautetta koulun toiminnasta.
Seuratkaa myös Wilmaa.
Opas kiusaamisen ehkäisemiseksi
Opetushallitus päivitti ohjeita ja oppaan kiusaamisen ehkäisemiseksi kouluissa. Ohjeissa on
tiivistetyt ohjeet oppilaille ja vanhemmille. Opettajat käyvät läpi ohjeet oppilaiden kanssa ja
huoneentaulu on näkyvilla luokissa 1 – 6 ja ilmoitustauluilla. Laitamme koulun kotisivuille
vanhemmille kohdistetun ohjeen.
События в сентябре и октябре
С 21- ого по 25-ое сентября в рамках Недели европейских языков проводились
различные мероприятия. Под руководством классных руководителей и учителейпредметников ребята выполняли различные задания в игровой форме, такие
как Kahoot и GPS-ориентирование. Победители были награждены сладостями и
небольшими подарками.
Шестиклассники завершили работу в рамках проекта, связанного с изменениями
климата. Однако в школе продолжает действовать группа охраны природы.
Учёба
В ближайшее время классные руководители приступают к проведению собеседований с
детьми и их родителями в удаленной форме.
Управление образования обновило пакет правил, связанных с противодействием
некорректному поведению учеников по отношению друг к другу. Рекомендации будут
опубликованы на школьном сайте.
Kiitos osallistumisesta kodin ja koulun yhteistyöpäivän virtuaaliaamukahveille. Jatkamme
vastaavanlaista tiedottamista ja vuoropuhelua lukuvuoden aikana.
Toivotan kaikille hyvää syksyä ja virkistävää syyslomaa! Приятной осени всем!
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