Liite lukuvuosisuunnitelmaan: Koulukohtainen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin
liittyvä varautumissuunnitelma
Perusopetuslakiin on tehty väliaikainen muutos, joka mahdollistaa siirtymisen
poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin koronatilanteen niin vaatiessa (perusopetuslaki 20 a §).
Väliaikainen muutos on voimassa 1.8.2020-31.12.2020.
Opetuksen järjestäjän tulee tehdä yleiset linjaukset siitä, miten sekä minkälaisin
toteuttamistavoin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin mahdollisesti siirrytään ja kuinka
etäyhteyksiä hyödyntävää opetusta, oppimisen tukea, palveluja ja etuuksia koronatilanteen
niin vaatiessa järjestetään. Opetusjärjestelyt ja toimenpiteet kirjataan koulun
vuosisuunnitelmaan sekä koulukohtaiseen oppilashuoltosuunnitelmaan. Muutos ei
lähtökohtaisesti edellytä muutoksia paikalliseen opetussuunnitelmaan.
Siirtyminen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin
Päätöksen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä tekee opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunta yhteistyössä tartuntatautiviranomaisten kanssa. Poikkeuksellisiin
opetusjärjestelyihin siirtymistä koskeva päätös voidaan tehdä enintään yhdeksi kuukaudeksi
kerrallaan, ja sitä voidaan opetuksen järjestäjän päätöksellä jatkaa, mikäli tartuntatautilain
mukaisia päätöksiä ja niissä asetettuja rajoituksia olisi edelleen välttämätöntä jatkaa.
Opetuksen järjestäjä voi tehdä päätöksen vain tilanteessa, jossa se on välttämätöntä eikä
opetuksen järjestämisessä pystytä noudattamaan tartuntatautiviranomaisen päätökseen
sisältyvää ohjeistusta opetustilojen turvallisesta käyttämisestä tai kun opetustilat joudutaan
sulkemaan osittain tai kokonaan tartuntatautilain 58 §:n nojalla.
Poikkeukselliset opetusjärjestelyt eivät koske haavoittuvammassa asemassa olevia oppilaita:
● esiopetuksen oppilaita
● perusopetuksen vuosiluokkien 1–3 oppilaita
● erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita
● pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita sekä
● valmistavan opetuksen oppilaita.
Näiden ryhmien oppilaiden opetus järjestetään lähiopetuksena, koska heillä todennäköisesti
on enemmän haasteita oppia etäopetuksessa ikänsä, kehitystasonsa, ohjauksen tarpeen tai
kielitaitonsa vuoksi.
Varautumissuunnitelmana mahdollisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin koulu kuvaa
omalta osaltaan kohdat 1 ja 2.
1. Koulussamme lukuvuoden aluksi tehdyt koronaepidemian leviämistä ehkäisevät
ratkaisut ja toimenpiteet:

-

Opetustilanteiden turvallisuuden varmistaminen
Oppilaiden kulun ohjaaminen eri ulko-ovista luokkatilojen mukaan,
ulkovälitunnit, porrastetut ruokailuvuorot (3 vuoroa kahden sijaaan), hyvästä

käsihygieniasta ja turvaväleistä huolehtiminen, aikuisten kokoontuminen
etupäässä etäyhteyksin
-

Koulupäivän rakenne ja välituntijärjestelyt
Koulun päivän rakenne on tilojen käytön vuoksi normaali yläkoulun toimintatapa
eli oppilaat kiertävät oppiaineen mukaisissa luokissa.
Ruokailujen porrastaminen hajauttaa välituntien sijoittumista, samoin eri ulkoovien käyttö ohjaa eri puolille pihaa, jolloin turvavälit on helpompi säilyttää.

-

Ruokailu (esim. hygienia, väljentäminen ja jakeluun liittyvät varotoimet koulussa)
Ruokavuorot porrastettu kolmeen, käsien peseminen ennen ruokaa jo luokissa,
käsidesiä saatavilla

-

Mikäli oppilaalle on tehty päätös opetuksen erityisjärjestelystä eikä hän osallistu
lähiopetukseen ateriat on haettavissa joko koulun keittiöltä tai muusta erikseen
ilmoitetusta paikasta.

-

Turvallisuudesta huolehtiminen koulun ulkopuolella tapahtuvassa opetuksessa
THL:n maskiohjeet

-

Turvallisuudesta huolehtiminen kodin ja koulun välisessä yhteistyössä (esim.
vanhempainillat ja tapaamiset)
etäyhteyksin tai luokittain suuressa tilassa esim, auditorio tai ruokasali

-

2. Koulumme varautuminen mahdollisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin. Miten
mahdollisten poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden voimassa ollessa

-

toteutetaan oppilaiden lähi- ja etäopetuksen vuorottelu?
Kahden viikon kiertosyklillä, ensin 8-luokat, 9-luokat ja viimeisenä 7-luokat.
Nopealla varoitusajalla poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisen varalta
aineryhmät ovat tehneet helppokäyttöistä materiaalia sähköiseen
opettajainhuoneeseen.

-

opetuksessa hyödynnetään laitteita ja etäyhteyksiä?
Wilma, virkapuhelimet, Googlen palvelut tai O365, koululla on kartoitettu lainattavien
laitteiden määrä ja lainattavia laitteita tarvitsevat oppilaat.

-

ohjaaminen ja oppimisen tuki toteutetaan?
erityisopettajien palvelut, tulevan resurssiopettajan palvelut, jopo-ohjaajan palvelut

-

toteutetaan koulukohtaiset oppilashuoltopalvelut?

Toivomme, että otat meihin yhteyttä, jos mieltäsi painaa olet sitten huolestunut
opiskelija tai vanhempi. Jo pelkästään huolista keskusteleminen ulkopuolisen
henkilön kanssa voi auttaa. Kaikki oppilaat ja opiskelijat voivat edelleen käyttää
Espoon opiskeluhuollon palveluita eli varata ajan koulukuraattorille, -psykologille
tai terapeutille. Tarvittaessa autamme myös muiden palvelujen pariin.

Tapaamiset järjestetään yhden oppilaan tapaamisena koululla, puhelimitse tai
etäyhteydellä. Tapaamisiin varataan ennakkoon aika. Noudatamme hallituksen ja
THL:n ohjeistusta, jotta tapaamiset ovat turvallisia. Ethän tule sairaana
tapaamisiin.
Tilanne on poikkeuksellinen ja toivomme, ettet jää yksin huolinesi!

Keskusteluapua ja tukea koronavirusaikana nuorille:
- Nuorten turvasatama -chat https://pesapuu.fi/2020/03/nuorten-turvasatamachat/
- Sekaisin-chat https://sekasin247.fi/
- Kriisipuhelin 09 2525 0111, Kristelefon 09 2525 0112, Crisis Telephone in English
and Arabic 09 2525 0113,
lisätietoa: https://mieli.fi/fi/tukea-ja-apua/kriisipuhelin-keskusteluapuanumerossa-09-2525-0111
- Huolipuhelin, mielenterveys- ja päihdepalvelut p. 09 816 31300 ma–pe klo 8-16

Apua vanhemmalle karateenista selviämiseen ja keskusteluun lasten kanssa:

- Lastensuojelun Keskusliitto https://www.lskl.fi/blogi/huoltajan-selviytymisopaskoronaviruskaranteeniin-ja-kotiopetukseen/?fbclid=IwAR2E9Ib-EG26UGdL8Tb81uUIl-i-bSnlKazaaZilRJWwMowblGqczBkuBs
- Unicef: https://www.unicef.fi/korona-virus-8-ohjetta-nain-puhut-lapselle/
- Mannerheimin Lastensuojeluliitto_ https://www.mll.fi/uutiset/lapset-puhuvatkoronasta-mita-aikuinen-voi-tehda/
- Yle: https://yle.fi/uutiset/3-11232518
- Lapsiperheiden hyvinvointipalvelujen neuvonta p. 09 816 23600 ma–pe klo
8.30–15. tai
www.espoo.fi/pyydaapua

Koulun varautumisessa mahdollisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin seuraavissa
kohdissa noudatetaan kaupungin yhteisiä ohjeita:
Oppilaan arvioinnin toteuttaminen
Oppilaan arviointi toteutetaan opetussuunnitelman mukaisesti.
Arviointikeskusteluissa on mahdollisuus hyödyntää etäyhteyksiä.
Kouluruokailun järjestäminen
Etäopetuksessa olevien oppilaiden ateriat ovat haettavissa joko koulun keittiöltä tai
muusta erikseen ilmoitetusta paikasta.
Koulukuljetuksen järjestäminen
Koulukuljetukset järjestetään lähiopetuksessa oleville oppilaille voimassa olevien
kuljetusperiaatteiden ja tehtyjen päätösten mukaisesti.
Tiedottaminen
Mahdollisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä tiedotetaan
tulosyksikön johdon toimesta yhteistyössä koulun johdon kanssa.

