Miten koulussa toimitaan
lukuvuonna 2020-2021
Ohjeistus oppilaille koronaan
varautumisesta

OHJEISTUS LÄHIOPETUKSEEN PALAAMISESTA
• Opetusjärjestelyt perustuvat viranomaisten (THL, OKM, OPH) antamiin ohjeisiin
ja normeihin. Järjestelyillä pyritään varmistamaan koulutyön turvallisuus.
• Jokainen on vastuussa turvallisuudesta, ohjeita on noudatettava. Jos joku toimii
turvallisuutta vaarantavasti, hänen koulupäivänsä voidaan rehtorin päätöksellä
keskeyttää.
• Lähiopetuksessa noudatetaan opetussuunnitelmaa ja opetuksen määrä on
normaali.
• Lukujärjestys näkyy Wilmassa (kotiluokat)
• Kädet pestään kouluun tullessa, tiloja vaihdettaessa, koulusta poistuttaessa ja
muutenkin tarvittaessa. Ovilla on käsidesiä, jota käytetään kouluun tultaessa.
• Oppilas puhdistaa oman työpisteensä kosketuspinnat tunnin alussa luokissa
olevalla desinfiointiaineella ja käsipyyhepaperilla
• Sairaana ei saa tulla kouluun!

Opiskeluvälineisiin liittyviä asioita
• Jokaiselle oppilaalle on hankittu tietokone koulun puolesta, jotka
jaetaan koulun alettua.
• Oppilaat kuljettavat mukanaan opiskeluvälineitä, ja käyttävät päivän
aikana vain omia välineitään
• Yhteiskäytössä olevien työvälineiden, kuten näppäimistöjen, tablettien tai
askartelutarvikkeiden (sakset ym.), kopiokoneen yms. käyttöä vältetään tai ne
puhdistetaan aina käyttäjien välillä.

Kouluun saapuminen
• Kouluun saapuminen:
• Tunnin alkamisen ilmoittavaa kellonsoittoa odotetaan ulkona luokalle
osoitetulla välituntialueella. Noudatetaan metrin turvaväliä. Muiden luokkien
oppilaita ei mennä tapaamaan.
• Kun kello soi, siirrytään turvavälejä noudattaen luokka kerrallaan
(aakkosjärjestyksessä) sisälle yllä mainituista ovista ja mennään suoraan
lukujärjestyksen osoittamaan luokkaan.
• Ovilla on käsidesiä, jolla puhdistetaan kädet ennen sisään menoa. Kädet
pestään joko käytävällä, luokan omassa WC:ssä tai viimeistään luokassa.

• Oppitunteja voidaan pitää auditoriossa, kirjastossa tai ulkona
kontakteja välttäen. Kirjasto ja auditorio varataan Norssiportista. Ne
ovat käytössä vain opettajan varauksella.

TILAJÄRJESTELYT
• Eri sisäänkäynnit oppilaille. Seiskat ja 9AB pääovi, kasit ja 9CD peruskoulusiiven ovi
• Opetustiloja on keskitetty niin, että jokaisella luokalla on oma kotiluokka, jossa opetusta
on mahdollisimman paljon. Tilat näkyvät Wilmassa olevassa lukujärjestyksessä.
• Kotiluokat:
• 9A 123, 9B 221, 9C 224/226, 9D 228
• 8A 210, 8B 211, 8C 121, 8D 212
• 7A 217, 7B 218, 7C 219, 7D 215

• Erikoistiloja ja –välineitä vaativia tunteja pidetään muissa luokkatiloissa.
• Luokissa on desinfiointiainetta ja käsipaperia, joilla oppilas itse puhdistaa paikkansa
kosketuspinnat, jos työpiste vaihtuu edelliseltä tunnilta. Välineiden yhteiskäytössä
huomioidaan hygienia ja ne voi myös desinfioida. Erikoistilojen siivousta tehostetaan.
• Jokaiselle luokalle on nimetty omat WC:t
• Henkilökunnalle on varattu jokaiselta käytävältä yksi WC

Välitunnit
• Välitunnit vietetään 1. jakson aikana ulkona (sateella luokissa).
Käytävillä ei oleskella.
• Luonnontieteen siiven luokista 110, 111, 112, 113, 117, 118 ja taitosiiven
luokista mennään viettämään välitunti ulos tai kotiluokkaan, jos seuraava
tunti on kotiluokassa.
• Välitunnit voi tietysti muulloinkin viettää ulkona. Välituntialueet määritellään
kaikille luokille kuten keväällä.
• Sisälle palatessa noudatetaan samoja ohjeita kuin koulun saapumisessa:
•
•
•
•

Luokka kerrallaan sisään aakkosjärjestyksessä
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Ruokailu
• On tärkeää noudattaa turvavälejä ja hyvää hygieniaa
• Puhelimen käyttö ruokalassa on kielletty hygieniasyistä. Kun kädet on pesty
ennen ruokailuun menoa, puhelinta ei tule kosketella ennen kuin on syönyt.

• Yläkoulu ruokailee ruokalassa kahdessa ruokailuvuorossa
• 10.55-11.30 yläkoulu 1 (noin 2/3)
• 11.30-11.55 yläkoulu 2 ( n. 1/3) (3. tunti 11.05-11.30 ja 11.55-12.45)

Liikuntatuntien järjestelyt
• Pukuhuoneessa voi olla enintään 10 oppilasta kerrallaan. Opettajat
ohjeistavat, miten toimitaan.
• Pukuhuoneiden käytön minimoimiseksi oppilaita kehotetaan
pukeutumaan sellaisiin vaatteisiin, joita voi käyttää sekä
liikuntatunnilla että muuten koulupäivän aikana.
• Suihkutilat ovat käytössä. Ne desinfioidaan ryhmien välillä.

Poissaolot
• Normaalit poissaolosäännöt ovat voimassa. Poissaolot merkitään
Wilmaan.
• Poissaolo terveydellisistä syistä
• Kouluun ei saa tulla sairaana
• Riskiryhmät: Hoitava lääkäri arvioi voiko oppilas, joka tai jonka perheenjäsen
mahdollisesti kuuluu riskiryhmään, palata kouluun.

• Poissaolo muusta syystä
• Huoltaja voi hakea oppilaalle poissaololupaa. Tällöin hänelle annetaan tieto,
mitä tehtäviä hänen täytyy tehdä, ja huoltaja vastaa niiden tekemisestä

Sairastuminen koulupäivän aikana
• Sairausoireiden ilmaantuessa matalalla kynnyksellä kotiin
• Oppilaan sairastuessa
• Opettaja ilmoittaa oppilaan huoltajalle ja pyytää noutamaan oppilaan kotiin
• Oppilas ohjataan lyhintä reittiä ulos peruskoulusiiven katoksen alle
odottamaan mahdollista noutoa, tai kotiin
• Opettaja ilmoittaa asiasta rehtorille
• Wash puhdistaa tarvittaessa oppilaan käyttämät tilat

Hygienia- ja suojausohjeistus
• Kädet pestään saippualla luokkaan tultaessa ja sieltä poistuttaessa (koskee
henkilökuntaa ja oppilaita). WC-käyntien yhteydessä ja ruokaillessa pestään
kädet huolellisesti saippualla.
• Käsidesiä on saatavilla. Sitä käytetään, jos käsien peseminen ei ole
mahdollista. Käsien peseminen on parempi vaihtoehto.
• Niistäminen, yskiminen ja aivastaminen
kertakäyttönenäliinaan/käsipyyhkeeseen. Jollei kertakäyttönenäliinaa ole
saatavissa, suojataan suu kyynärtaipeella. Nenäliina heitetään käytön
jälkeen pois. Kädet pestään tämän jälkeen.
• Jokaisen on huolehdittava kontaktien minimoimisesta ja turvaetäisyyksien
säilymisestä niin pitkälti kuin mahdollista
• Välineiden yhteiskäyttöä vältetään ja niiden käytössä huomioidaan hygienia

Siivous
• Kotiluokat siivotaan päivän päätteeksi tai aamulla
• Yhteiskäytössä olevien tilojen siivousta tehostetaan
• Oppilaat desinfioivat itse työpisteensä ja esim. työkalut
• Luokissa siivousliinoja laitteiden puhdistamiseen
• Kirjastoa ja auditoriota käytetään vain opettajan varauksella ja
valvonnassa. Siivoojat saavat tiedon varauksista varauskalenterista.

Yleiset turvallisuusohjeet
• Pelastussuunnitelman ohjeet ovat voimassa hätätilanteissa.
Tarvittaessa rakennuksesta poistutaan turvallisinta reittiä pitkin
opettajan ohjeiden mukaan.
• Kokoontumispaikalla (urheilukenttä) opettaja kokoaa oman ryhmänsä
kokoon
• Pyritään noudattamaan turvavälejä niin pitkälle kuin mahdollista.
Poistuttaessa vaaratilanteesta poistuminen on kuitenkin ensisijaista.

Mahdollinen siirtyminen etäopetukseen
• Jos koulua ei voi käydä turvallisesti lähiopetuksena
• Enintään kuukaudeksi kerrallaan
• Huomioitavia asioita:
• Oppimisympäristö: Pedanetista löytyy oppilaan tarvitsema informaatio
kurssin toteutuksesta. Tuntikohtaisia ohjeita voi lähettää esim. Wilmalla.
• Ruokailu: Järjestetään annosruokailu oppilaille
• Erityisen tuen oppilaat: Jos siirtyvät etäopetukseen, vaatii erillisen
oppilaskohtaisen päätöksen
• Pedagoginen tuki: erityisopettajat ja koulunkäynninohjaajat huolehtivat
tarpeellisista tukitoimista opettajien kanssa
• Oppilashuolto: Suunnitellaan oppilashuoltoryhmässä

TERVETULOA KOULUUN
• Ohjeita noudattamalla voimme
käydä koulua turvallisesti ja
hyvillä mielin
• Hyvä tästäkin vuodesta tulee!

