Sivistystoimialan Korona-pandemian varautumisohjeet














Henkilöstö noudattaa kunnan henkilöstölle suunnattuja ohjeita (Intra).
Kunnan johtoryhmä kokoontuu päivittäin ja vastaa poikkeustilanteen mukaisista
toimista.
Sivistystoimialan henkilöstön riittävyyden varmistamiseksi vuosilomia ja vapaita
voidaan joutua siirtämään ja työtehtäviä hetkellisesti muuttamaan, jotta kriittiset
toimet saadaan toteutettua.
Sivistystoimiala toimii poikkeustilanteen edellyttämällä tavalla.
Sivistystoimialan esimiestyössä korostetaan tiedottamisen tärkeyttä ja varmistetaan
hyvä tiedonkulku koko organisaatiolle.
Opiskelijoiden harjoittelujaksot keskeytetään oppilaitosten ohjeistusten mukaan.
Kaikki koulutukset, jotka voidaan, keskeytetään ja siirretään myöhempään ajankohtaan.
Käsi- ja yskimishygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota.
Sairaana ei saa tulla töihin.
Jokaisen tulee huolehtia omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan niin, että kaikenlainen sairastumisriski säilyy mahdollisimman pienenä. Jokaisen työpanos on
hyvin tärkeä!
Sivistystoimialalla noudatetaan KSTHKY:n ja Satasairaalan ohjeita ja suosituksia.
Asiakastyö tulee hoitaa puhelimen tai sähköpostin välityksellä toistaiseksi. Vain
kriittiset tapaamiset järjestetään toimialajohtajan luvalla.
17.3.2020 sivistysvaliokunnan kokous järjestetään poikkeuksellisesti valtuustosalissa. Kahvitarjoilua kokoukseen ei järjestetä.

Nakkilan perusopetuksen koulut ja Nakkilan lukio etäopetukseen 17.3.2020
alkaen
Koronaviruksen COVID19 etenemisen torjumiseksi siirrytään Nakkilan kouluissa etäopetukseen 17.3.2020 alkaen. Tämä järjestely jatkuu 27.3.2020 asti, mutta sitä jatketaan tarvittaessa. Tämä järjestely koskee kaikkia Nakkilan kunnan alakoulujen vuosiluokkia 1-6,
erityisluokkia sekä Nakkilan yhteiskoulua ja lukiota. Nakkilan lukiolla ylioppilaskirjoitukset toteutetaan ylioppilastutkintolautakunnan ohjeiden mukaisesti. Etäopetukseen siirtyminen ei koske toistaiseksi esiopetusta eikä aamu- ja iltapäivähoitoa. Esioppilaiden koulukuljetus toteutetaan kuljetusoikeuden saaneille oppilaille. Varhaiskasvatuksen toiminta
jatkuu normaalisti.
Koulujen oppilaita ohjeistetaan ottamaan kaikki oppimateriaalit kotiin. Oppilaita ohjeistetaan opetukseen liittyvissä asioissa Wilman kautta. Opiskelu tapahtuu kotoa käsin oppilaiden omia oppikirjoja ja tuttuja oppimateriaaleja käyttäen ja mahdollisuuksien mukaan tietoteknisiä välineitä hyödyntäen.
Etäopetuksessa oleville oppilaille ei järjestetä ruokapalveluita. Etäopetuksen ajaksi myös
aamu- ja iltapäivätoiminta jää tauolle.
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Luokanopettajat ovat jokaisena etäopetuspäivänä yhteydessä omiin oppilaisiinsa/oppilaiden huoltajiin. Yläkoulun ja lukion opettajat ohjaavat aktiivisesti oppilaita opinnoissaan
sähköisten välineiden tai puhelimen avulla.
Oppilailla ja opiskelijoilla on käytössään oppilas- ja opiskeluhuollon palvelut myös etäopiskelun aikana (kuraattori-, terveydenhuolto- ja psykologipalvelut). Ensisijaisesti yhteydenotot Wilman tai puhelimen kautta.
Opetukseen liittyvissä ongelmatilanteissa huoltajia kehotetaan ensisijaisesti ottamaan yhteyttä oppilaan opettajaan tai oman koulun rehtoriin. Sivistystoimiala ei ohjeista terveydenhuoltoon liittyvissä kysymyksissä.
Luokkaretket, leirikoulut, koulujen kilpailutoiminta ja kaikki vierailukäynnit on peruttu.
Kevätjuhlan viettäminen päätetään myöhemmin.
Varhaiskasvatus
Etäopetukseen siirtyminen ei koske toistaiseksi esiopetusta eikä aamu- ja iltapäivähoitoa.
Esioppilaiden koulukuljetus toteutetaan kuljetusoikeuden saaneille oppilaille. Varhaiskasvatuksen toiminta jatkuu normaalisti.
Liikuntakeskus
Liikuntakeskus suljetaan 17.3.2020 alkaen.
Oppilas- ja opiskeluhuollon palvelut
Oppilailla ja opiskelijoilla on käytössään oppilas- ja opiskeluhuollon palvelut myös etäopiskelun aikana (kuraattori-, terveydenhuolto- ja psykologipalvelut). Ensisijaisesti yhteydenotot Wilman tai puhelimen kautta.
Kansalaisopiston toiminta
Kansalaisopiston toiminta keskeytyy 17.3.–27.3.2020 välillä. Toiminnan jatkumisesta tiedotetaan myöhemmin.
Musiikkiopiston toiminta
Huittisten musiikkiopistossa aloitetaan 20.3. etäopetuskokeilu, joka kestää vkon 15 loppuun asti. Kokeilun suunnittelujakson (16.–19.3.) aikana ei ole opetusta, vaan opetuspäivät
siirretään myöhäisempään kevääseen. Suunnitteluun käytetään vastaavasti myöhempään
kevääseen varattua opettajien suunnitteluaikaa.
Kokeilu koskee koko oppilaitosta. Musiikin hahmotusaineiden opetuksessa käytetään jo
olemassa olevia malleja, joita mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään myös henkilökohtaisessa instrumenttiopetuksessa. Kokeilun tuloksia seurataan ja opetuksen jatkamisesta
14.4. tiedotetaan erikseen.
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Orkesterimuotoinen yhteismusisointiopetus suunnitellaan uudelleen niin, että kontaktiopetusta järjestetään mahdollisuuksien mukaan periodimaisesti loppukeväällä. Kokeilun
aikana tutkitaan myös mahdollisuuksia yhteismusisointitaitojen tavoitteiden toteutumiseen verkon yli tapahtuvan opiskelun avulla.
Rauman musiikkiopiston yksilöopetus (soittotunnit) jatkuu normaalisti lukujärjestyksen
mukaisesti. Kaikki musiikkiopiston konsertit, tapahtumat, oppilasillat, soitinesittelykonsertit jne. on peruutettu kuluvan kevätlukukauden loppuun asti. Kaikki musiikkiopiston ryhmäopetus keskeytetään ajalla ti 17.3. – su 12.4.2020

Ruokahuollon toiminta
Ruokahuollon toimintaa supistetaan siten, että se tuottaa ruokapalveluja varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja vanhushuollon asiakkaille.
Nakkilassa 16.3.2020
Jonna Heikkilä
Sivistysjohtaja
044 747 5910
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