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Vieremän lukio

ETÄOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN KEVÄTLUKUKAUDELLA 2020
Hallituksen päätöksen (30.3.2020) mukaisesti koulut pysyvät kiinni 13.5.2020 saakka. Tämä
Kirkonkylän koulun ja Vieremän lukion yhteinen ohjeistus määrittelee sen, miten etäopetus
hoidetaan tämän ajanjakson aikana. Ohjeistusta päivitetään kevätlukukauden aikana ja niistä
tiedotetaan pääasiassa wilman ja koulun kotisivujen kautta.
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KEVÄTLUKUKAUDEN ETÄOPETUSKÄYTÄNNÖT
Hallituksen päätöksen (30.3.2020) mukaisesti koulut pysyvät kiinni 13.5.2020 saakka. Kirkonkylän koulu
jatkaa jo aloitettua etäopetus jaksoa tämän päätöksen mukaisesti. Vuosiluokilla 0 – 3 sekä erityisen
tuen päätöksen saaneille oppilailla on mahdollisuus myös lähiopetukseen. Mikäli oppilas tarvitsee
lähiopetusta, ottakaa yhteyttä rehtoriin. Suosittelemme kuitenkin etäopetusta kaikille oppilaille
mahdollisuuksien mukaan.

LUKUKAUDEN ARVIOINTI
Perusopetuksen osalta lukuvuoden arviointi tulee painottumaan suurimman
toteutettuun lähiopetusjaksoon, joka alkoi elokuussa 2019. Etäopetusjakson osalta:

osan

vuotta

-

Ensimmäisen etäopetusjakson (18.3.2020-13.4.2020) osalta perusopetuksen oppilaat saavat
opettajilta tiivistetyn sanallisen arvion jakson suorittamisesta

-

Toisen etäopetusjakson(14.4.2020-13.5.2020) arvioinneista tulee laajempi kirjallinen arvion
toukokuun lopussa ennen lukuvuoden päättymistä

9-LUOKKIEN PÄÄTTÖARVIOINTI
Perusopetuksen
päättävien
oppilaiden
päättöarviointi
toteutetaan
perusopetuksen
opetussuunnitelman mukaisesti (www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/oppiaineiden-paattoarviointi).
Kevätlukukauden 2020 poikkeusjärjestelyt huomioidaan erikseen ja ne käydään myös läpi
arviointikokouksessa.

OPPILAAN SAIRASTUMINEN
Oppilaan sairastumisesta tulee normaaliin tapaan ilmoittaa luokanvalvojalle tai-opettajalle.

HENKILÖKUNTAAN KUULUVAN SAIRASTUMINEN
Henkilökuntaan kuuluvan sairastumisesta ilmoitetaan oppilaille erikseen, kuten myös sijaisopetuksen
järjestämisestä.

OPPIMATERIAALIEN HAKEMINEN KOULULTA
Osa kotona tehtävistä opinnoista vaativat opetusmateriaaleja. Tarjoamme kodeille
mahdollisuuden hakea luokan-/aineenopettajan ilmoittamana ajankohtana ”materiaalipussin.
Opettaja ilmoittaa myös paikan, mistä materiaalipussin voi hakea. Tämä koskee vuosiluokkia 0 -6 ja
KS- ja KU-opintoja yläluokilla.

MUUT KOULUPALVELUT ETÄOPETUSJAKSON AIKANA
>Luokanvalvojapalvelut (7-9). Luokilla on merkitty työjärjestyksiin oman ”luokanvalvojan vartit”. Ne
pidetään etävideoyhteyksillä. Kaikkien luokan oppilaiden on osallistuttava näihin tapaamisiin.
>Opintojen ohjaus (7-9). Opinto-ohjaaja Jenna Heikkinen on virkavapaalla. Hänen sijaisenaan toimii
Arja Huusko (Puhelin 0400370116. Sähköposti arja.huusko@vierema.fi)

>Muut oppilashuollon palvelut (0-9). Koulupsykologin, -kuraattorin, -psyykkarin ja terveydenhoitajan
palveluista on julkaistu Wilmassa tiedote. Sen mukaisesti palveluita tarvitseva voi ottaa yhteyttä joko
soittamalla, Wilman kautta tai sähköpostilla.
>Kansliapalvelut. Kirkonkylän koulun kansliapalvelut toimivat normaalisti (Tiikkainen Päivi. Puhelin
0400 370152 ja paivi.tiikkainen@vierema.fi)

KEVÄTJUHLA 30.5.2020
Lukuvuoden 2019-2020 mahdolliset päättäjäiset pidetään lauantaina 30.5.2020. Noudatamme
tässäkin asiassa hallituksen ohjeita.

KEVÄÄN 2020 YHTEISHAUN TULOKSET
Kevään 2020 yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja
10.3.2020. Tulokset julkaistaan hakijoille aikaisintaan
päätöksensä opintopaikasta viimeistään 25.6.2020.
virkavapaalla. Hänen sijaisenaan toimii Arja Huusko
arja.huusko@vierema.fi)

lukiokoulutukseen järjestettiin 18.2.202011.6.2020. Hakijoiden tulee ilmoittaa
Opinto-ohjaaja Jenna Heikkinen on
(Puhelin 0400 370116 ja sähköposti

UUDEN LUKUVUODEN 2020-2021 ALOITTAMINEN (12.8.2020)
Vieremän kunnan sivistyslautakunnan päätöksen (18.11.2019) mukaisesti uusi lukuvuosi 2020-2021
alkaa keskiviikkona 12.8.2020. Mahdollista muutoksista tiedotetaan erikseen.

2 VIEREMÄN LUKIO

4-JAKSON ETÄOPETUSKÄYTÄNNÖT
Hallituksen päätöksen (30.3.2020) mukaisesti koulut pysyvät kiinni 13.5.2020 saakka. Vieremän lukio
jatkaa jo aloitettua etäopetusjaksoa tämän päätöksen mukaisesti.

LU3-RYHMÄN PALAUTUSKÄYTÄNNÖT
Lukionsa päättävät opiskelijat ovat velvoitettuja hoitamaan sekä hallussa olevan
opiskelumateriaalin palautukset että tietokonesopimusta kovan päätöksen tiedottamisen 30.4.2020
mennessä.
Opintomateriaalin palauttaminen toimitetaan seuraavasti:
-

opiskelija ilmoittaa palautuksesta rehtorille, joka ottaa materiaalin vastaan erikseen
sovittavana ajankohtana (wilman kautta)

-

tietokonesopimusta koskeva päätös ilmoitetaan toimistosihteeri Päivi Tiikkaiselle. (Mikäli
opiskelija päättää lunastaa tietokoneen, hän saa tästä erilliset ohjeet. Lunastushinta on 93€.
Mikäli opiskelija päättää puolestaan palauttaa koneen, ajankohta/koneen tarkastus
sovitaan erikseen rehtorin kanssa)

KURSSIUUSINTOJEN KORVAAMINEN
Lukion opettajankokouksessa 24.3.2020 sovittiin maaliskuun kurssiuusinnan osalta:
1) Tekemättömät/palauttamattomat jne. tehtävät tulee hoitaa perjantaihin 3.4.2020 mennessä
2) Koekurssiuusinta pidetään kun palaamme takaisin etäopetusjaksolta

4-JAKSON ARVIOINTI
Lukion osalta 4-jakson arviointi toteutetaan sekä lukion opetussuunnitelman (2015) että 4-jakson
osalta tehtyjen kurssisuunnitelmien mukaisesti.
Ensimmäisen etäopetusjakson (18.3.2020-13.4.2020) osalta opiskelijat saavat opettajilta arvion
jakson suorittamisesta. Toisen etäopetusjakson(14.4.2020-30.5.2020) arvioinneista tulee kattavampi
arvio ennen lukuvuoden päättymistä ja myös normaali kurssinumero (asteikolla 4-10).

MUUT KOULUPALVELUT 4-JAKSON AIKANA
>Ryhmäohjaajan palvelut (LU1-2). Ryhmäohjaajat (LU1 Tuula Impiä ja LU2 Mirja Marjoniemi) pitävät
yhteyttä ja sopivat säännöllisten ryhmäohjaajatapaamisten (videotapaamisten)ajankohdan.
Kaikkien ryhmän oppilaiden on osallistuttava näihin tapaamisiin.
>Opintojen ohjaus (7-9). Opinto-ohjaaja Jenna Heikkinen on virkavapaalla. Hänen sijaisenaan toimii
Arja Huusko (Puhelin 0400370116 Sähköposti arja.huusko@vierema.fi). Lukion opinto-ohjauksesta
huolehtii kuitenkin lukion rehtori.

>Muut oppilashuollon palvelut (0-9). Koulupsykologin, -kuraattorin, -psyykkarin ja terveydenhoitajan
palveluista on julkaistu wilmassa tiedote. Sen mukaisesti palveluita tarvitseva voi ottaa yhteyttä joko
soittamalla, wilman kautta tai sähköpostilla.
>Kansliapalvelut. Kirkonkylän koulun kansliapalvelut toimivat normaalisti (Tiikkainen Päivi. Puhelin
0400 370152 ja paivi.tiikkainen@vierema.fi)

OPISKELIJAN SAIRASTUMINEN
Opiskelijan sairastumisesta tulee normaaliin tapaan ilmoittaa ryhmänohjaajalle.

HENKILÖKUNTAAN KUULUVAN SAIRASTUMINEN
Henkilökuntaan kuuluvan sairastumisesta ilmoitetaan kurssin opiskelijoille erikseen, kuten myös
korvaavan sijaisopetuksen järjestämisestä.

KEVÄÄN 2020 YLIOPPILASKIRJOITUSTEN TULOKSET
Ylioppilastutkintolauta tiedottaa lukioita erikseen kevään 2020 ylioppilaskokeiden lopullisten
arvosanojen julkaisemisesta. Vieremän lukio toimittaa tiedot kevään kokeisiin osallistuneille tämän
tiedon mukaisesti.

SYKSYN 2020 KIRJOITUKSIIN ILMOITTAUTUMINEN
Syksyn ylioppilaskokeet järjestetään 14.9.2020-30.9.2020. Näihin tulee ilmoittautua viimeistään
maanantaina 25.5.2020 (wilman kautta). LU2-luokan opiskelijoille pidetään ennen tätä erillinen
(video)infotilaisuus, johon osallistuminen on opiskelijoille pakollista.

LAKKIAISET 30.5.2020
Lukuvuoden 2019-2020 päättäjäiset ja kevään lakkiaiset oli määrä pitää lauantaina 30.5.2020. Tällä
hetkellä 31.3.2020 ei ole tietoa siitä, millä tavalla nämä juhlallisuudet toimitetaan. Lukio tiedottaa
käytännöistä vielä erikseen wilman ja koulun kotisivujen kautta.

MAHDOLLISET OPINNOT KESÄN 2020 AIKANA
Etäopetusjakson suorittaminen saattaa esim. opiskelijan sairastumisen vuoksi viivästyä tai estyä
kokonaan. Tällaisessa tapauksessa on myös mahdollista suorittaa opintojakso myös kesän 2020
aikana. Lisätietoja tästä saa rehtorilta.

UUDEN LUKUVUODEN 2020-2021 ALOITTAMINEN (12.8.2020)
Vieremän kunnan sivistyslautakunnan päätöksen (18.11.2019) mukaisesti uusi lukuvuosi 2020-2021
alkaa keskiviikkona 12.8.2020. Mahdollista muutoksista tiedotetaan erikseen.

