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MUUTOS KOULUJEN LUKUVUOSISUUNNITELMIIN
Valtioneuvosto on antanut 31. maaliskuuta valmiuslain mukaisen käyttöönottoasetuksen (jatkamisasetus) ja sen perusteella 6.4. soveltamisasetuksen, jossa säädetään koronaviruksen leviämisen rajoittamiseksi määrättyjen toimien jatkamisesta. Asetus on tullut voimaan 14.4.2020. Päätös jatkaa poikkeuksellisia opetusjärjestelyitä perustuu Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen 29.3.2020 tekemään arvioon koronavirusepidemian rajaamiseksi tarvittavista toimista. Tavoitteena on hidastaa koronavirustartuntojen leviämistä vähentämällä oppilaiden sekä opetus- ja
muun henkilöstön välisiä kontakteja kaikilla koulutusasteilla.

Päätös

Päätän muuttaa koulujen työsuunnitelmia kuluvan lukuvuoden osalta
siten, että opetuksen poikkeusjärjestelyt huomioidaan lukuvuosisuunnitelmissa. Suunnitelmia tulee päivittää huomioiden rajoitukset lähiopetuksessa esi- ja perusopetuksessa.
Koulujen rehtoreiden tulee huomioida muutokset lukuvuosisuunnitelmissa opetuksen poikkeusjärjestelyiden ajan 13.5.2020 asti tai kunnes
poikkeustila päättyy.
Valmiuslain nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen (3 §, valtioneuvoston asetus 6.4.2020, voimassa 14.4.2020 alkaen) perusteella etäopetuksessa opetuksen määrää voidaan vähentää, mutta vain siinä määrin
kuin vallitsevissa poikkeusoloissa on välttämätöntä oppilaiden jaksaminen ja hyvinvointi huomioiden. Opetustunnit tulee pitää lukujärjestyksen
mukaan, ja koulutyöt suunnitella toteutettaviksi päivittäisen työskentelyajan puitteissa oppilaiden päivittäinen työmäärä huomioiden.
Lähiopetukseen oikeutetuilla ja siihen osallistuvilla oppilailla eli esi- ja
perusopetuksen 1.–3. vuosiluokkien, perusopetuslain 17 §:ssä tarkoitetun erityisen tuen päätöksen saaneilla sekä pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevilla oppilailla on edelleen täysimääräinen oikeus opetukseen ja sen tukeen perusopetuslain mukaisesti, mikä tulee huomioida
lukuvuosisuunnitelmien muutoksissa.
Suunnitelmien päivittämisessä koulujen rehtoreiden tulee tehdä yhteistyötä oppilaiden, huoltajien, koulujen henkilökunnan ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa siinä laajuudessa kuin se on vain on mahdollista nykyisessä tilanteessa. Lukuvuosisuunnitelman muutoksesta tulee
tiedottaa oppilaita, huoltajia, henkilökuntaa ja yhteistyökumppaneita
mm. Wilman kautta. Koulujen päivitetyt työsuunnitelmat tulee toimittaa
tiedoksi sivistyslautakunnalle.
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Päätöksen peruste

Koulujen työsuunnitelmia tarkistetaan vastaamaan opetuksen poikkeusjärjestelyitä siten, että tapahtumakalentereista poistetaan suunnitelut
tapahtumat, retket, opintovierailut ja juhlat ajalta, jolloin opetuksen
poikkeusjärjestelyt ovat voimassa. Lisäksi lukuvuosisuunnitelmiin tehdään lisäys etäopetuksena annettavasta opetuksesta, poikkeusolojen yhteistyöstä huoltajien kanssa, muutoksista tuntijärjestykseen, erityisopetuksen ja tuen järjestämisestä ja antamisesta oppilaalle, arvioinnin toteuttamisesta sekä opiskeluhuollon järjestämisestä.
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Valitusosoitus:
Oikaisuvaatimusoikeus:
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se,
johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Lapinjärven Sivistyslautakunta
Lapinjärventie 20A
07800 Lapinjärvi
kunta@lapinjarvi.fi
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, ellei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käyttäessa
tavallista sähköistä tiedoksiantaa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, seitsemäntenä päivänä viestin lähettämisestä.
Tiedoksianto asianosaisille:
Lähetetty tiedoksi kirjeellä, annettu postin kuljetettavaksi, pvm:___________________
Sähköpostilla, pvm:______17.4.2020_______________
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

