
SAMMATIN VAPAAN KYLÄKOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2020 -2021 

 

Sammatin Vapaa Kyläkoulu on perusopetusta antava steinerkoulu. Opetussuunnitelma perustuu 

opetushallituksen asettamiin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin sekä 

steinerkoulujen yhteiseen opetussuunnitelmarunkoon. Lukuvuosisuunnitelma täydentää ja 

täsmentää koulun opetussuunnitelmaa.  

Koulussamme toimivat luokka-asteet 1. - 9. Opetus järjestetään opetusryhmissä: 

1.-2. lk. 3.lk, 4.lk, 5.-6.lk, 7.lk, 8.lk ja 9.lk.  

Koulupäivät alkavat klo 8.30 ja päättyvät viimeistään klo 15.10.  

Kaikki luokat aloittavat koulupäivänsä ns. pääainetunnilla, joka kestää 90 minuuttia. Muut 

oppitunnit ovat pituudeltaan 45 minuuttia. Opetusta voidaan järjestää myös muutoin kuin 

työjärjestyksen mukaisesti, esim. retket ja leirikoulut.  

Koulumme on tehnyt esiopetuksen osalta ostopalvelusopimuksen Päiväkoti Pääskynpesän kanssa. 

Lukuvuonna 2020-2021 Päiväkoti Pääskynpesä järjestää sopimuksen mukaisesti esiopetuksen 

päiväkodin tiloissa Sammatissa.  

Koulumme tarjoaa tänä vuonna  kerhoja luokka-asteille 1-6 klo 12.35 - 14.15 välisenä aikana. 

Koulullamme on lukuvuoden 2020-2021 ajan iltapäivätoimintaa. Iltapäivätoiminta on suunnattu 

ensisijaisesti 1.-2.lk:n oppilaille. Iltapäivätoiminta järjestetään koulupäivinä klo 12.30-16.30.  

Koulumme oppilashuolto on järjestetty oppilashuoltosuunnitelman mukaisesti. 

Oppilashuoltopalvelun kouluterveydenhuollon sekä kuraattorin ja koulupsykologin tehtävien 

osalta tarjoaa Lohjan kaupunki. Kouluterveydenhoitaja on tavattavissa koululla parillisten viikkojen 

maanantaisin,  koulukuraattori  pääsääntöisesti parillisten viikkojen torstaisin. Koulupsykologi on 

tavattavissa tarvittaessa erikseen sovitusti.  

Koulumme yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu vähintään 2-3 kertaa lukukauden aikana 

kokoonpanolla vuosirehtori, erityisopettaja, kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi ja 

koulukuraattori. Yhteisöllistä oppilashuoltoryhmää täydennetään tarvittaessa 

opettajalla/opettajilla, viranomaisilla ja/tai muilla yhteistyökumppaneilla. Yksilöllinen 

oppilashuoltoryhmä kootaan tarpeen mukaan oppilashuoltolain ja koulumme 

oppilashuoltosuunnitelman mukaisesti.  

Koulumme ruokailusta huolehtii koulun oma keittiö, jossa valmistetaan mahdollisuuksien mukaan 

lähi - ja luomuruokaa kasvis-kalapohjalta. Koululounaan lisäksi niille oppilaille, joiden koulupäivä 

jatkuu klo 13.20 jälkeen, tarjotaan välipala.  



Ruokailu on syyslukukauden aikana koronarajoitusten vuoksi jaettu kahteen osaan. Luokka-asteet 

1-4 menevät ruokailemaan porrastetusti klo 10.45 lähtien. Ruokailu päättyy heillä klo 11.20, jonka 

jälkeen ruokailevat luokka-asteet 5-9. Jokainen luokka istuu mahdollisimman väljästi omissa 

pöydissään. Ensimmäiselle ruokailuryhmälle ruoka jaetaan valmiiksi annoksiksi. 

Opetustamme rytmittävät vuodenaikajuhlat: Mikael-juhla, Martinpäiväjuhla, adventtijuhla, 

joulujuhla, loppiaisjuhla, pääsiäisjuhla sekä kevätjuhla. Lisäksi pääsemme tutustumaan eri luokkien 

opetukseen yhteisissä kausijuhlissa. Kausijuhliin jokainen luokka valmistaa esityksen liittyen 

opetussuunnitelman teemoihin. Lukuvuonna 2020-2021 yhteisiä kokoontumisia rajoittaa 

koronaepidemian ehkäisyyn liittyvät suositukset. 

 

  Liite 

Työjärjestyksestä poikkeava toiminta lukuvuodella 2020-2021 

 

Koronarajoitusten vuoksi lukujärjestyksestä poikkeavaa toimintaa ei järjestetä. Mahdollisista 

poikkeuksista tiedotetaan erikseen. 
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