HYVÄT KOULUIKÄISEN HUOLTAJAT
Alla kerrotaan kouluun ilmoittautumisesta. Tutustu kuitenkin tarkemmin kouluun ilmoittautumisen ohjeisiin myös
internetsivuillamme www.seinajoki.fi/ilmoittaudukouluun. Internet-sivut ovat tulostettavassa muodossa.
Peruskoulun 1. luokalle on ilmoitettava kaikki 2011 sekä sitä ennen syntyneet lapset, jotka eivät ole vielä aloittaneet
koulunkäyntiään. Huoltajan, joka haluaa lykkäystä lapsensa koulunkäynnin aloittamiseen, tulee toimittaa
välittömästi sitä koskeva hakemus Sivistyskeskukseen, Vaasantie 1, 60100 Seinäjoki, 4. kerros.
Hakemuksen voit tulostaa internetsivultamme www.seinajoki.fi/koulunkaynninpoikkeuksellinenaloittaminen tai
noutaa sivistyskeskuksesta.
Kouluun ilmoittautuminen toteutetaan sähköisesti 29.1.–4.2.2018. Ilmoittautumisen voi suorittaa kotoa.
Jos käytössä ei ole konetta ja nettiyhteyttä, ilmoittautumisen voi hoitaa Seinäjoen pääkirjaston asiakastietokoneilta
kirjaston aukioloaikoina. Pikakoneita pääsee käyttämään myös ilman ajanvarausta ja tarvittaessa henkilökunta neuvoo
koneiden käytössä. Ilmoittautumislinkki tulee nettisivuille pe 26.1.2018 päivän aikana.
Osittain englanninkieliseen opetukseen haluavat osallistuvat Marttilan koulun testitilaisuuteen ja valitut
ilmoittautuvat mahdollisen valinnan jälkeen Marttilan kouluun, ja muut muuhun haluamaansa kouluun.
Musiikkipainotteiseen opetukseen (Hyllykallion koulu) ja Toiminnallisen oppimisen painotus –luokalle (Törnävän
koulu) ei järjestetä soveltuvuustestejä, vaan lapsen halukkuus osallistua painotettuun opetukseen ilmoitetaan
kouluun ilmoittautumisen yhteydessä, samalla toissijaiseksi kouluvalinnaksi ilmoitetaan oma lähikoulu.
Katso erillinen tiedote erikois- ja painotteisen opetuksen luokille hakemisesta.
Lapsi ilmoitetaan oman alueen lähikouluun. Huoltajat voivat ilmoittaa lapselle myös toissijaisen koulutoiveen.
Osa lapsista tarvitsee koulunkäynnin aloittamiseen pysyvää erityisopetusta, jota ei välttämättä järjestetä
lähikoulussa. Siinä tapauksessa uudesta koulupaikasta tehdään myöhemmin keväällä eri päätös. Jos lapsella on
pysyvän erityisopetuksen tarve, asiasta on hyvä mainita sähköisen ilmoittautumislomakkeen lisätietoja -kohdassa.
Kouluille on määritetty myös oppilasaluerajat.
Voitte tutustua niihin ennen ilmoittautumista internetsivuiltamme.
www.seinajoki.fi/koulupaikanmaaraytyminen
Lapsi on mahdollista ilmoittaa kouluun, jossa annetaan 1.luokan opetusta.
Koulukuljetus järjestetään kunnan osoittamaan lähikouluun matkamäärän (3 km)
täyttyessä. 5. luokalta alkaen koulukuljetusten raja on 5 km.
Koulukuljetusta tarvitsevan oppilaan osalta on täytettävä sähköinen hakemus, joka
löytyy osoitteessa www.seinajoki.fi/koulukuljetukset. Koulukuljetus järjestetään ensisijaisesti julkisilla
kulkuneuvoilla. Niiden koulujen yhteystiedot, joihin otetaan oppilaita 1.luokalle löytyvät
www.seinajoki.fi/alakoulut.
Syksystä 2016 alkaen alakouluissa on siirrytty katsomusaineiden yhteisopetukseen, joka toteutetaan osin yhdessä
ja osin eriytettynä. Kouluun ilmoittautumisen yhteydessä on tärkeä ilmoittaa lapsen uskontokunta tai
väestörekisteriin kuuluminen, jotta se voidaan huomioida opetuksessa. Katsomusopetus voidaan osin valita
omasta taustasta poiketen, mutta evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvilla ei ole valinnanmahdollisuutta.
Tarkempaa tietoa asiasta löydät nettisivuiltamme www.seinajoki.fi/katsomusopetus.
Tieto koulujen kevään 2018 tutustumispäivästä laitetaan internetsivuille myöhemmin.
Mikäli tarvitset perinteistä kouluun ilmoittautumiskaavaketta, ole yhteydessä sivistyskeskukseen p. 06 416 2171/ 416
2676.
Lukuvuoden 2018–2019 koulutyön aloituspäivä peruskouluissa on torstai 9.8.2018.
Iltapäivätoimintapaikkaa haetaan omalla lomakkeella sähköisesti samaan aikaan kouluun ilmoittautumisen kanssa
ajalla 29.1.-4.2.2018 osoitteessa www.seinajoki.fi/iptoiminta.
Seinäjoen kaupungissa tarjotaan iltapäivätoimintaa arkikoulupäivisin klo 12.00 – 16.00 välisenä aikana 1.-2. luokkien
oppilaille. Iltapäivätoiminta ei ole subjektiivinen oikeus. Iltapäivätoimintapaikka määräytyy lapsen koulupaikan
mukaan.
Iltapäivätoimintaryhmä perustetaan, mikäli toimintaan hakeutuu hakuaikana vähintään kymmenen 1.-2. luokkien
oppilasta ja mikäli toiminnalle löytyy soveltuvat tilat. Toimintapaikka voidaan lakkauttaa kesken toimintakauden,
mikäli osallistujamäärä vähenee oleellisesti. Mikäli toimintapaikkaa kohden tulee enemmän hakemuksia kuin on
tarjota paikkoja, lapsia valittaessa etusijalla ovat ykkösluokan oppilaat sekä erityistä tukea tarvitsevat oppilaat.
Hakuajan jälkeen saapuneet hakemukset huomioidaan, mikäli ryhmä on muodostunut ja mikäli ryhmässä on tilaa.
Esiopetukseen ilmoittaudutaan myös ajalla 29.1.–4.2.2018 www.seinajoki.fi/ilmoittauduesiopetukseen
Seinäjoki 8.1.2018 Kasvatus- ja opetuslautakunta

SEINÄJOEN KAUPUNKI | Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimiala| Perusopetus
Kirkkokatu 6 | PL 215 | 60101 Seinäjoki | p. 06 416 2111 (vaihde) | sivistyskeskus@seinajoki.fi | www.seinajoki.fi

LIITE KOULUKIRJEESEEN
TIEDOTE ERIKOISLUOKILLE JA PAINOTTEISEN OPETUKSEN LUOKILLE HAKEMISESTA
Osittain englanninkieliselle luokalle hakeminen – Marttilan koulu
Marttilan koulussa aloittaa osittain englannin kielellä opiskeleva ensimmäinen luokka. Luokalle otetaan 20 oppilasta.
Englannin kieltä ei tarvitse osata päästäkseen luokalle. Luokalle otetut oppilaat opiskelevat koko perusopetuksen ajan
(vuosiluokat 1-9) kyseisellä luokalla. Yläkoulussa (luokilla 7-9) opetus jatkuu Seinäjoen lyseossa. Opetuksen sisällöt ja
tavoitteet ovat samat kuin perusopetuksen muillakin luokilla.
Osittain englanninkielisen opetuksen päätavoitteena on oppia englannin kieltä luontevasti eri oppiaineiden opiskelun
yhteydessä. Lukemaan ja kirjoittamaan opiskellaan suomen kielellä. Alussa englannin sanavarastoa hankitaan
toiminnallisesti leikkien, laulujen, pelien ja satujen avulla. Osittain vieraalla kielellä opiskelu on vaativampaa kuin tavallisella
luokalla opiskelu.
Ensimmäiselle luokalle osittain englanninkieliseen opetukseen ilmoittautuville oppilaille järjestetään soveltuvuustesti. Testi
toimii myös apuna oppilasvalinnassa silloin, kun hakijoita on enemmän kuin oppilaspaikkoja. Ilman pääsykoetta
opiskelupaikka voidaan myöntää tapauskohtaisesti ja harkinnan mukaan ulkomailta muuttavalle oppilaalle, jonka päiväkoti-,
koulu- tai kotikieli on ollut englanti.
Ennen testitilaisuutta tulee päiväkodista toimittaa koululle esikoulunopettajan täyttämä kaavake. Pyytäkää sen
täyttämistä esikouluopettajilta hyvissä ajoin (palautus viikolla 2). Kaavakkeet löytyvät päiväkodeilta.
Testeihin ilmoittaudutaan:
Sähköpostilla: clil.marttila@seinajoki.fi pe 12.1.2018 klo 10.00 mennessä.
Lapsenne testipäivä ilmoitetaan teille sähköpostitse ennen testiä.
Testitilaisuus järjestetään Marttilan koulussa tiistaina 16.1.2018 tai keskiviikkona 17.1.2018.
Testitulokset ilmoitetaan koteihin kirjeitse. Osittain englanninkieliselle luokalle hakijat ilmoittautuvat kouluun vasta tiedon
saatuaan (viimeistään su 4.2.2018).
Erikois-/painotteisen opetuksen luokalle valittavan oppilaan koulukuljetus järjestetään ainoastaan julkisilla kulkuneuvoilla.
Näitä julkisia kulkuneuvoja ovat avoimen joukkoliikenteen bussivuorot ja paikallisliikenne. Maksuttoman koulukuljetuksen
kilometriraja vuosiluokilla 1.‐4. on kolme kilometriä, 5.‐9.luokilla viisi kilometriä. Kahdessa osoitteessa asuvalle oppilaalle
järjestetään maksuton kuljetus kilometrirajojen täyttyessä vain siitä osoitteesta, jossa oppilas väestörekisterin mukaan on
kirjoilla.
Lisätietoja osittain englanninkielisestä opetuksesta löytyy Marttilan koulun nettisivuilta.
Tiedustelut Marttilan koulun apulaisrehtori Marika Ojala : marika.ojala@seinajoki.fi

Huomioitavaa painotettuun opetukseen hakeutumisesta
Lukuvuonna 2018–2019 käynnistyy 1. luokkalaisille painotettua opetusta:

Hyllykallion koululla (musiikkipainotteinen opetus)

Törnävän koululla (toiminnallisen oppimisen painotus -luokka)
Erillisiä soveltuvuustestejä ei järjestetä, vaan lapsen halukkuus osallistua painotetun opetuksen luokalle ilmoitetaan
kouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Mikäli haet painotetun opetuksen luokalle koulun oppilasalueen ulkopuolelta, niin
valitse kouluun ilmoittautumisen yhteydessä lisäksi toissijaiseksi kouluvalinnaksi oma lähikoulusi.
Mikäli painotetun opetuksen luokalle on enemmän halukkaita kuin voidaan ottaa, luokalle pääsevät arvotaan.
Koulun oppilasalueelta pyrkivät voidaan kuitenkin asettaa etusijalle oppilaita luokalle otettaessa.
Erikois-/painotteisen opetuksen luokalle valittavan oppilaan koulukuljetus järjestetään tarvittaessa ainoastaan julkisilla
kulkuneuvoilla. Näitä julkisia kulkuneuvoja ovat avoimen joukkoliikenteen bussivuorot ja paikallisliikenne. Maksuttoman
koulukuljetuksen kilometriraja vuosiluokilla 1.‐4. on kolme kilometriä. Kahdessa osoitteessa asuvalle oppilaalle järjestetään
maksuton kuljetus kilometrirajojen täyttyessä vain siitä osoitteesta, jossa oppilas väestörekisterin mukaan on kirjoilla.
Musiikkipainotteiseen opetukseen hakeutuminen – Hyllykallion koulu
Hyllykallion koulussa tarjotaan musiikkipainotteista opetusta seinäjokelaisille musiikista innostuneille lapsille. Opetus
järjestetään Hyllykallion koulussa ensimmäisestä luokasta alkaen lukuvuonna 2018-2019. Aiempaa musiikin harrastamista
tai osaamista ei edellytetä. Innostus ja myönteinen asenne musiikkia kohtaan riittävät.
Musiikkipainotteisen opetuksen keskeisenä tavoitteena on lapsen identiteetin, osallisuuden ja tunne-elämän kehittäminen.
Musiikkipainotteisen opetuksen tavoitteena on luoda myönteistä asennetta musiikkia kohtaan sekä vahvistaa lapsen
musiikkiosaamista.
Musiikkipainotteisessa opetuksessa ohjataan lasta musiikin harrastamiseen ja tuetaan
musiikkiharrastuneisuutta eri yhteistyötahojen kanssa.
jas
Musiikkipainotteisen opetuksen valinneilla oppilailla on alakoulussa kaksi tuntia viikossa sidottuna musiikkiin. Lisäksi
musiikki rikastuttaa muiden oppiaineiden opetusta. 2. ja 3. luokalla oppilaalla on yksi tunti viikossa enemmän kuin yleisen
tuntijaon mukaan opiskelevilla. Opetuksen sisällöt ja tavoitteet ovat muuten samat kuin muussakin perusopetuksessa.
Yläkoulussa musiikkipainotteista opetusta on mahdollisuus jatkaa Nurmon yläasteella. Myös Seinäjoen lyseolla on
mahdollista jatkaa, mikäli sinne syntyy musiikkipainotteinen ryhmä yläkouluvaiheessa.
Lisätietoa:
Tiedustelut:

www.seinajoki.fi/musiikkipainotteiseenopetukseen
Hyllykallion koulun vs. rehtori Antti Tokkari p. 044 0702089 tai antti.tokkari@seinajoki.fi

Toiminnallisen oppimisen painotus –luokalle hakeutuminen – Törnävän koulu
Törnävän koulussa aloittaa kolmatta vuotta peräkkäin toiminnalliseen oppimiseen keskittyvä luokka. Opetuksessa
hyödynnetään erilaisia pedagogisia lähestymistapoja. Oppimistilanteet järjestetään osittain oppijakeskeisiksi oppilaiden
taitojen karttuessa. Mm. vertaisoppiminen, kokonaisvaltainen sisältöjen muodostaminen, ilmiöpohjainen oppiminen,
yhteisöllisyys, vastuu ympäristöstä, oppimisen aktivointi uudessa oppimisympäristössä (ulos luokasta) ja oppijan
mahdollisuus valita työtehtäviään omaehtoisesti ovat opetuksessa käytettäviä menetelmiä ja periaatteita.
Lisätietoa:
Tiedustelut:

www.seinajoki.fi/toiminnallisenoppimisenpainotusluokalle
Törnävän koulun rehtori Kimmo Rantanen p. 040 074 9777 tai kimmo.rantanen@seinajoki.fi

