
 

Lukuvuoden 2020-21 alkaessa 

Tervetuloa aloittamaan koulutyötä Kankaanpään Yhteislyseolle torstaina 13.8.2020 klo 9. Ota 

mukaan muistiinpanovälineet, jatkavat opiskelijat ottavat mukaan myös kannettavan tietokoneen.  

Ensimmäisen vuoden opiskelijat kokoontuvat alakerran Seviosaliin. Huomaa turvavälit! 

Ensimmäisen vuoden opiskelijoille myös jaetaan kannettavat tietokoneet ensimmäisenä 

koulupäivänä, varaa mukaasi 50 euron pantti. 

Koronavirus aiheuttaa edelleen huolta ja joudumme varautumaan siihen mahdollisuuteen, että osa 

lukuvuodesta järjestetään etäopetuksena. Kevään 2020 päätökset etäopetukseen siirtymisestä 

perustuivat aluehallintoviraston päätöksiin, alkavana lukuvuotena vastaavia päätöksiä voidaan tehdä 

myös kuntatasolla.  

Opetushallituksen ohjeiden mukaisesti alkavana lukuvuotena noudatetaan  seuraavia käytänteitä 

● Kaikessa koulun toiminnassa vältetään turhia lähikontakteja sekä noudatetaan hyvää 

hygieniaa. Esimerkiksi ryhmätyöt toteutetaan turvavälit huomioiden. 

● Kädet pestään luokassa aina ennen oppitunnin alkua. 

● Lukio antaa erilliset ohjeet kouluruokailusta sekä tiloissa siirtymisestä ja turhien 

lähikontaktien välttämisestä. Niissä huomioidaan mm. yleinen hygienia, ryhmäkoot, 

turvavälit ja turhien lähikontaktien välttäminen. 

● Kädet pestään luokassa aina ennen ruokailua.  
● Erityisesti on huomattava, että opiskelijan, opettajan tai muun oppilaitoksessa 

työskentelevän henkilön ei pidä osallistua lähiopetukseen tai muuhun oppilaitoksen 

tiloissa järjestettävään toimintaan, jos hänellä on sairastumiseen viittaavia oireita. 

● Jos joku perheessäsi on sairastunut, ota yhteyttä kouluun (puh. 044 5772 381). 

Lukuvuoden aikana opiskelijoiden käytössä ovat tukimuotoina ovat tukiopetus, erityisopettajan 

tuki, opetuksen eriyttäminen ja muut pedagogiset ratkaisut sekä tehostettu opinto-ohjaus ja 

ryhmänohjaus. Opiskelijoiden hyppytunteja voidaan käyttää tukiopetukseen. Opettajat myös 

ohjaavat opiskelijoita hyödyntämään hyppytunteja opinnoissaan.  

Opiskelijoille tarjotaan henkilökohtaisen ohjauksen lisäksi tukea esimerkiksi opintojen uudelleen 

aikatauluttamiseen sekä henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien päivittämiseen. 

Opiskelusuunnitelmat päivitetään yhdessä opinto-ohjaajan  kanssa.  

Abiturienteille annetaan ohjeet ylioppilaskirjoitusten toteuttamisesta mahdollisissa 

erityistilanteissa.  

Opiskelijoilta toivotaan palautetta ja kokemuksia hyviksi havaituista opiskelumenetelmistä 

etäyhteyksiä hyödyntävän opetusjakson aikana. Jos opiskelijalla tai huoltajalla on etäopiskeluun 

liittyviä huolia, pyydetään ottamaan yhteyttä ryhmänohjaajaan. Erityistilanteessa viestintä on 

erityisen tärkeää. Siksi opiskelijoita ja huoltajia pyydetään seuraamaan wilmaviestejä sekä 

wilman tiedotteita päivittäin. 

 

 

 



 

 

 Torstai 13.8.  

9.00   ● Ykköset: Seviosali + RO-luokat 
 
 

● Kakkoset ja abit RO-luokissa.  
 

Rehtori, opo, ryhmänohjaajat 
● Huomaa turvavälit! 

 
RO = ryhmänohjaaja 

10.00 Koulun yhteistilaisuus ro-luokissa 
etäyhteydellä 

Koko henkilökunta 
 

10.30  Ykköset RO: infoasioita ja tutustumista 
 
Kakkoset  
Klo 10.30 - 11: RO valintojen 
tarkistaminen wilmasta, opiskeluun 
orientoituminen.  
Klo 11 - 11.30 OPO Seviosalissa  
 
Abit 
Kllo 10.30 - 11 OPO Seviosalissa.  
Klo 11- 11.15 RO opiskeluun 
orientoituminen, valintojen tarkistaminen 
 

Ryhmänohjaajat 
 
 
 
Turvavälit Seviosalissa! 
 
 

11 Ykkösten ruokailu ja opastus (tutorit) Turvavälit! 
Huomaa! Käsien pesu aina 
luokkaan tullessa ja lisäksi 
ruokailuun mennessä 

11.15  Abien ruokailu 

11.30 Kakkosten ruokailu 

11.45 - 
12.50  

Ykköset: OPO ja ryhmäytystä (tutorit) 
 
Kakkoset: RO, lukuvuoden tapahtumien 
suunnittelu (vanhojen tanssit, potkiaiset 
yms.)  
 
Abit: RO, lukuvuoden aikatauluttaminen, 
lukusuunnitelmat, kurssimäärät, valinnat 
 
Koulu päättyy kakkosilta ja abeilta klo 13. 
 

Ryhmänohjaajat, opo, tutorit 

13 - 15  Ykköset: tietokoneiden jako ja opastus HSA 

 

 

 Perjantai 13.8. 



 

● Tunnit lukujärjestyksen mukaan.  

● 11.45 - 12.50 ykkösillä opoa Seviosalissa, muilla ryhmänohjaus. 


