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Valtioneuvosto on 20.3.2020 muuttanut perusopetuksen järjestämistä koskevaa linjaustaan.
Muutetun asetuksen mukaisesti kaikki esiopetuksen oppilaat, perusopetuksen 1-3 luokkien
oppilaat, perusopetuslain 17 §:ssä tarkoitetut, vuosiluokkien 1-9 erityisen tuen oppilaat sekä 25.2
§:ssä tarkoitetut pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevat oppilaat voivat vastaisuudessa
saada tarvittaessa opetusta myös lähiopetuksen muodossa. Koronaviruksesta johtuvissa
poikkeusoloissa lähiopetus rajattiin aluksi pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevia oppilaita
lukuun ottamatta mainittuihin oppilaisiin, joiden huoltajat työskentelevät yhteiskunnan kannalta
kriittisillä toimialoilla. Kouluun ei ole kuitenkaan linjaukseen tehdyn tarkennuksen jälkeenkään
pakko mennä, vaan oppilaita suositellaan vahvasti osallistumaan opetukseen etäopetuksen
välityksellä, mikäli mahdollista.
Pyydämme huoltajia, joiden vuosiluokkien 1-3 oppilaat, vuosiluokkien 1-9 erityistä tukea saavat
oppilaat sekä pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevat oppilaat, osallistuvat koululla
annettavaan lähiopetukseen 23.3. alkaen, ilmoittamaan asiasta koulun rehtorille mahdollisimman
pian, mielellään perjantain 20.3. aikana. Esiopetuksen osalta osallistumisesta pyydetään
ilmoittamaan päiväkotiin.
Esiopetus- ja koululaiskuljetukset järjestetään mahdollisimman nopeasti. Tätä ennen oppilaiden,
jotka ovat oikeutettuja kuljetukseen, huoltajille maksetaan saattoavustus oppilaan saattamisesta /
kuljettamisesta kouluun ja koululta kotiin. Koulujen edustajat ja esiopetuksen osalta päiväkotien
edustajat ilmoittavat huoltajille ajankohdan, josta alkaen kuljetus on käytettävissä.
Elisenvaaran yhtenäiskoulun osalta kaikkien yksiköiden edellä mainitut oppilaat, jotka osallistuvat
lähiopetukseen, saapuvat maanantaina 23.3. kouluun yhtenäiskoulun Kyrön yksikköön. Järjestelyjä
tarkastellaan tarpeen mukaan lähiopetukseen osallistuvien oppilaiden määrän täsmennyttyä.
Muuttunut tilanne saattaa osaltaan muuttaa suunniteltuja etäopetusjärjestelyjä. Koulut tiedottavat
järjestelyistä.
Etäopetuksessa olevien oppilaiden ja opiskelijoiden kouluruokailun osalta noudatetaan kunnassa
valtakunnallista suositusta, jonka mukaan ruokailua koululla ei tartuntojen ehkäisemiseksi
järjestetä etäopetuksessa oleville oppilaille. Perusturvatoimen edustajien tekemään
tarveharkintaan perustuva ruoan toimittaminen oppilaille kotiin on käynnistymässä 23.3. alkaen.
Perusturvatoimen edustajat ovat yhteydessä huoltajiin, joiden lapsia asia koskee. Tarvittaessa
huoltajat voivat olla asiassa yhteydessä kunnan perusturvatoimeen p. 040 672 3025 (arkisin klo 911).
Poikkeusolosuhteita koskeva tilanne elää jatkuvana, ja muutokset tiedotettuihin järjestelyihin ovat
mahdollisia. Sivistystoimi seuraa tilannetta aktiivisesti, ja tiedottaa valtakunnallisen ohjeistuksen
sekä kunnan tasolla tehtävien linjausten mukaisista muutoksista järjestelyihin mahdollisimman
nopeasti.
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