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Lappeenrannan kaupunki

Tervetuloa tekemään
kanssamme yhteistyötä
LAPSEN PARHAAKSI!
Koulutulokkaiden huoltajille

Lapsenne oppivelvollisuus alkaa ensi elokuussa. Vuosittain elokuussa noin 700
lappeenrantalaista lasta aloittaa koulunkäyntinsä peruskoulun ensimmäisellä
luokalla ja nyt on aika ilmoittautua oppilaaksi.
Ilmoittautuminen tehdään osoitteessa lappeenranta.inschool.fi. Huoltajaa
pyydetään ottamaan yhteyttä asiakaspalvelukeskus Winkkiin (Lappeenrannan
kaupungintalo, 1. krs, Villimiehenkatu 1), jos hänellä ei ole mahdollisuutta täyt
tää sähköistä ilmoittautumislomaketta. Winkin henkilökunta täyttää sähköisen
imoittautumislomakkeen huoltajan antamien ilmoittautumistietojen mukaan.
Ohje perusopetukseen ilmoittautumisesta löytyy tämän oppaan lopusta ja kau
pungin verkkosivuilta.
Toivomme, että tutustumalla tähän oppaaseen saatte tarvitsemaanne tietoa
kouluun ilmoittautumisesta. Koulunkäyntiin liittyviä asioita käsitellään koulu
jen koulutulokkaiden vanhemmille järjestämissä vanhempainilloissa ja kouluun
tutustumispäivänä.
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Perusopetuksen
järjestämistä
OHJAA OPETUSSUUNNITELMA

Lappeenrannan peruskouluilla on kansalliseen
opetussuunnitelman perusteisiin pohjautu
vat opetussuunnitelmat, jotka tekevät koulusta
omaleimaisen.
Huoltajat ovat tervetulleita mukaan koulujen kehit
tämiseen. Mahdollisuus vaikuttamiseen on esimer
kiksi koulujen ja luokkien vanhempainilloissa ja tilai
suuksissa sekä vanhempaintoimikunnissa. Huoltajat
voivat olla myös yhteydessä luottamushenkilöihin ja
toimialan viranhaltijoihin.
Mahdollisissa pulmatilanteissa toivomme, että
otatte ensin yhteyttä oppilaan opettajaan, luokan
ohjaajaan tai koulun rehtoriin. Mikäli asia ei ratkea, on
opetustoimenjohtaja sekä opetuspäällikkö käytettä
vissä asioiden selvittelyyn. Arvostamme huoltajilta
saatua palautetta, koska sen avulla pystymme kehit
tämään toimintaamme.

Tervetuloa tekemään kanssamme
yhteistyötä lapsen parhaaksi!
Mari Routti
Opetustoimenjohtaja
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JOKAISELLA
LAPSELLA ON
OIKEUS PERUS
OPETUKSEEN.

OPPIVELVOLLISUUS

7-vuotiaana kouluun

Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta.
Lapsenne aloittaa nyt oppivelvollisuuden suorittamisen ”lasten perusopetuk
sessa”. “Lasten perusopetuksessa” lapsi voi olla niin kauan, kunnes on suorittanut
perusopetuksen oppimäärän tai sen lukuvuoden loppuun, jolloin hän täyttää ko.
kalenterivuonna 17 vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun oppivelvollinen täyttää
18 vuotta tai kun oppivelvollinen on tätä ennen hyväksytysti suorittanut toisen
asteen koulutuksen.

Myöhemmin kouluun

Vanhempia, jotka suunnittelevat lapsensa koulunkäynnin aloittamisen lykkää
mistä, pyydetään sähköisessä ilmoittautumisessa merkitsemään rasti kohtaan
”Haemme lapsellemme lykkäystä koulunkäynnin aloittamiseen”. Tämän lisäksi
vanhempia pyydetään täyttämään asiaan liittyvä hakemus Wilmassa osoitteessa
lappeenranta.inschool.fi tai Asiakaspalvelukeskus Winkissä. Hakemukseen tulee
liittää psykologin ja tarvittaessa lääkärin lausunto.
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Aikaisemmin kouluun

Perusopetuslain 27 §:n mukaan ”Lapsella on oikeus aloittaa perusopetus vuotta
säädettyä aikaisemmin, jos lapsella psykologisten ja tarvittaessa lääketieteellis
ten selvitysten perusteella on edellytykset suoriutua opiskelusta.”
Vanhempia, jotka suunnittelevat lapsensa koulunkäynnin aloittamista vuotta
säädettyä aikaisemmin, pyydetään täyttämään hakemuslomake. Hakemus
lomake täytetään Wilmassa osoitteesta lappeenranta.inschool.fi tai Asiakas
palvelukeskus Winkissä. Hakemukseen tulee liittää psykologin ja tarvittaessa
lääkärin lausunto. Hakulomake tulee täyttää koulutulokkaiden ilmoittautumis
aikataulun mukaisesti. Koulupsykologit eivät tee koulukypsyystutkimuksia, vaan
tutkimusaika kannattaa varata hyvissä ajoin esimerkiksi lääkäriasemien psyko
logeilta.

11-vuotinen oppivelvollisuus

Jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairau
den vuoksi ilmeisesti ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppi
velvollisuus vuotta aikaisemmin eli 6-vuotiaana ja kestää 11 vuotta. Vanhempia
pyydetään täyttämään pidennettyyn oppivelvollisuuteen ilmoittautumislomake,
mikäli lapsi ei ole päiväkodissa. Hakemuslomake täytetään Wilmassa osoitteesta
lappeenranta.inschool.fi tai Asiakaspalvelukeskus Winkissä. Myös lapsen päiväkoti
ja neuvola antavat tarvittaessa neuvoja asiassa. Ilmoittautumiseen tulee liittää
psykologin tai lääkärin lausunto.
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OMA KOULU

Lappeenrannan kaupungissa on viisi perusopetuksen yhteistoiminta-aluetta: Joutseno, Kesämäki, Kimpinen, Lauritsala ja Sammonlahti.
Oppilaaksiotosta huolehtivat koulujen rehtorit.
Ensisijainen koulu

Perusopetuslain mukaan kunta osoittaa oppivelvolliselle ja muulle perusopetus
laissa tarkoitettua opetusta saavalle koulun. Oppilaan koulupaikka määräytyy
lasten ja nuorten lautakunnan päättämien ohjeellisten oppilasalueiden ja oppilaan
väestörekisteriin merkityn osoitteen perusteella.
Koulun rehtori ottaa oppilaat kouluihin toimintasäännössä määrätyin toimi
valtuuksin.
Tavoitteena on, että 1. ja 2. vuosiluokkien ryhmissä on enintään 25 oppilasta.
Mikäli oppilasaluerajojen noudattaminen johtaisi siihen, että vierekkäisissä kou
luissa ryhmäkoot poikkeavat olennaisesti toisistaan, voi rehtori, tai vierekkäisten
koulujen rehtorit yksimielisellä päätöksellä, poiketa oppilasalueista ja muodostaa
tarkoituksenmukaiset ryhmät. Näin määrättyä koulupaikkaa kutsutaan ensi
sijaiseksi kouluksi.
Tehostettua tukea tai erityistä tukea tarvitsevalle oppilaalle koulupaikka osoi
tetaan siitä koulusta, jossa oppilaan tarvitsemaa tukea on tarjolla. Näin määrätty
koulupaikka katsotaan oppilaan ensisijaiseksi kouluksi.
Opetustoimenjohtaja päättää vuosittain lukuvuoden oppilaspaikat ja antaa tar
vittavat lautakunnan päätöstä täydentävät ohjeet oppilaiden ottamisesta.
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Toissijainen koulu

Perusopetuslain mukaan oppivelvollinen voi pyrkiä myös muuhun kuin ensi
sijaiseen kouluun. Tätä koulua kutsutaan toissijaiseksi kouluksi.
Opetustoimenjohtaja on päättänyt, että toissijaisia anomuksia hyväksyttäessä
koulutulokkaiden opetusryhmän enimmäiskoko päätösten teon jälkeen voi olla
enintään 23 oppilasta. Näin pyritään varmistamaan, että opetusryhmät ovat
sopivan kokoisia. Mikäli opetusryhmässä on pidennetyn oppivelvollisuuden pii
rissä oleva oppilas, voi opetusryhmässä olla enintään 20 oppilasta. Mikäli ryh
mässä on erityistä tukea tarvitsevia oppilaita, voidaan ryhmän enimmäismääriä
vähentää enintään kaksi paikkaa kutakin erityisoppilasta kohti.
Rehtorit valitsevat oppilaat toissijaisiin kouluihin. Oppilaita valittaessa noudate
taan yhdenvertaisia valintaperusteita Lappeenrannan kaupungissa asuvien oppi
laiden osalta. Oppilaita valittaessa noudatetaan seuraavia perusteita seuraavassa
järjestyksessä:
1. Oppilaan asuinpaikka on Lappeenranta.

2. Asiantuntijoiden lausuntoihin perustuvat oppilas
huollolliset syyt puoltavat toissijaisen koulupaikan
myöntämistä.

3. Oppilas aloittaa sellaisen vapaaehtoisen A2-kielen
opiskelun, jonka opetusta ei järjestetä ensisijai
sessa koulussa.

4. Oppilaan asuinpaikka tulee vaihtumaan lukuvuoden
aikana toissijaisen koulun oppilasalueelle.
5. Oppilaan koulumatka ensisijaiseen kouluun on yli
kolme kilometriä, mutta koulumatka toissijaiseen
kouluun on alle k olme kilometriä.
6. Oppilaalla on sisaruksia toissijaisessa koulussa.
7. Oppilaan esikouluryhmästä suurin osa aloittaa
koulun toissijaisessa koulussa.

8. Vuosiluokilla 1.–2. olevan oppilaan iltapäivähoito
on järjestetty lähellä toissijaista koulua.

9. Oppilaalla on aktiivinen harrastus, johon osallistu
minen estyy tai olennaisesti vaikeutuu, mikäli oppi
laan koulupaikaksi osoitetaan ensisijainen koulu.
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Mikäli hakijoita on kohtien 1–9 jälkeen enemmän, kuin vapaita paikkoja, täytetään
vapaat paikat arpomalla.
Edellytyksenä toissijaisen koulupaikan myöntämiselle on, että huoltaja vas
taa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta sekä niistä aiheutuvista kus
tannuksista. Kaupunki ei järjestä kuljetusta toissijaiseen kouluun. Kaupunki voi
hakemuksesta myöntää avustusta kuljetuskustannuksiin toissijaiseen kouluun,
mikäli oppilaalla olisi oikeus maksuttomaan kuljetukseen ensisijaiseen kouluun
ja koulumatka ylittää viisi kilometriä. Avustusta koulumatkalle toissijaiseen kou
luun maksetaan edullisimman linja-autolipputuotteen verran, kuitenkin enintään
summa, joka vastaa edullisinta linja- autolipputuotetta koulumatkalle ensisijai
seen kouluun. Avustus maksetaan lukukausittain jälkikäteen.
Myönnetty toissijainen koulupaikka voidaan irtisanoa ja oppilas osoittaa koti
osoitteensa mukaan määräytyvään ensisijaiseen kouluun seuraavan lukuvuoden
alusta lukien silloin, kun koulun oppilasryhmiin on saatava tilaa koulun oppilas
alueelle muuttaneille, ensisijaiseen koulupaikkaan oikeutetuille oppilaille.

Koulunkäynti muun opetuksen järjestäjän ylläpitämässä koulussa

Lappeenrannan kaupunki pystyy järjestämään lähes aina perusopetuslain tar
koittaman opetuksen. Tämän vuoksi Lappeenrannan kaupunki ei hanki oppilaalle
koulupaikkaa muun opetuksen järjestäjän ylläpitämästä koulusta kuin vain har
voissa, pääasiassa vaativan erityisen tuen järjestämistä edellyttämissä poik
keustapauksissa. Huoltaja voi tehdä esityksen oppilaspaikan anomisesta muun
opetuksen järjestäjän koulusta vapaamuotoisella hakemuksella, joka toimitetaan
kaupungin kirjaamoon kirjaamo@lappeenranta.fi tai PL 11, 53101 Lappeenranta
tai Asiakaspalvelukeskus Winkkiin. Opetustoimenjohtaja päättää oppilaspaikan
hakemisesta muun opetuksen järjestäjän ylläpitämästä koulusta. Mikäli Lap
peenrannan kaupunki hakee oppilaalle oppilaspaikan muun opetuksen järjestäjän
koulusta ja oppilaspaikka myönnetään, Lappeenrannan kaupunki vastaa koulu
matkojen mahdollisista kustannuksista.
Huoltajalla on kuitenkin mahdollisuus itse hakea toissijaista koulupaikkaa suo
raan muun opetuksen järjestäjän ylläpitämästä koulusta. Oppilaaksi ottamisesta
päättävät muun koulutuksen järjestäjän kouluviranomaiset ja oppilaan huoltajat
huolehtivat itse oppilaan kuljettamisesta ja kuljettamisen kustannuksista.

Muiden kuntien oppilaat ja oppilaan kotikunnan vaihtuminen

Muissa kunnissa kuin Lappeenrannassa asuvia oppilaita voidaan ottaa Lappeen
rantaan toissijaiseen kouluun vain silloin, kun perustettavissa opetusryhmissä
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on tilaa sen jälkeen, kun kaikki lappeenrantalaiset oppilaat on valittu. Lisäksi
ehtona on, että kotikunta tai huoltajat vastaavat oppilaan koulumatkojen kulje
tusten järjestämisestä ja maksavat kaikki niistä aiheutuvat kustannukset. Erityis
painotusryhmiin valittujen muiden kuntien oppilaiden kuljetuksista sekä näistä
aiheutuvista kustannuksista vastaa huoltaja.
Mikäli oppilas muuttaa lukuvuoden aikana Lappeenrannasta toiseen kuntaan,
hän saa rehtorin päätöksellä jatkaa kyseisen lukuvuoden loppuun Lappeenrannan
koulussa. Koulukuljetuksen järjestämisestä ja niistä aiheutuvista kustannuksista
uusi kotikunta tai oppilaan huoltajat vastaavat heti asuinpaikan muutoksesta
alkaen.
Mikäli oppilas haluaa jatkaa kyseisessä Lappeenrannan alakoulussa pidempään,
tämä on mahdollista vain, mikäli opetusryhmässä on tilaa ja oppilaan kotikunta
tai huoltajat vastaavat oppilaan koulumatkojen kuljetusten järjestämisestä ja
maksavat kaikki niistä aiheutuvat kustannukset heti asuinkunnan vaihtumisesta
alkaen.
Oppilaan muuttaessa toiseen kuntaan huoltajan on ilmoitettava koulun rehto
rille oppilaan kotipaikan muutoksesta ja toiveesta jatkaa koulussa 6. vuosiluokan
loppuun saakka. Rehtori päättää oppilaaksiotosta.
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TEHOSTETTUA JA
ERITYISTÄ TUKEA
tarvitsevien lasten opetus

Oppilas voi tarvita lievien oppimis- tai sopeutumisvaikeuksien, vammaisuuden, sairauden, kehityksessä viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai
muun niihin verrattavan syyn vuoksi tehostettua tai erityistä tukea opiskelulleen.
Tehostetun tuen piirissä oleva oppilas opiskelee yleisopetuksen opetusryhmässä
ja erityisen tuen piirissä oleva oppilas voi opiskella integroituna yleisopetuksen
opetusryhmään tai erityisluokassa. Tehostetun tai erityisen tuen piirissä oleva
oppilas voidaan sijoittaa myös muun kuin lähikoulun yleisopetuksen ryhmään,
mikäli muihin kouluihin muodostetaan esim. pieniä opetusryhmiä. Tehostetun tai
erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden opetusjärjestelyistä neuvotellaan aina
huoltajan kanssa.

Erityisluokat

Jos oppilas sijoitetaan erityisluokkaan, hän voi opiskella joko oman alueen erityis
luokalla tai kaupungin keskitetyllä erityisluokalla. Tehostettua tai erityistä tukea
tarvitsevien oppilaiden opetusjärjestelyitä valmistellaan yhteistyössä huoltajien,
päiväkotien ja tutkivien tahojen kanssa. Valmistelu aloitetaan hyvissä ajoin jo
syyslukukauden aikana, jotta voidaan varautua erityis- ja pienluokkien perustami
seen ja tarvittavien avustajapalveluiden järjestämiseen.
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Tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden
opetusjärjestelyiden valmisteluaikataulu on seuraava:

1. Koulun rehtori kartoittaa viimeistään helmikuussa koulunsa koulutulokkai
den tuen t arpeet kuullen yhteistyötä esiopetuksessa tekevää laaja-alaista
erityisopettajaa.

2. Helmikuussa huoltajan ilmoittautumislomakkeeseen kirjoittama
tieto välitetään erityisen tuen tarpeesta koulun rehtorille.

Huoltajia kuullaan alustavasta oppilaspaikasta tämän jälkeen ja erityisen tuen
päätöksiä tehdään sitä mukaa, kun sijoituspaikat varmistuvat.
Tavoitteena on löytää jokaiselle lapselle hänelle parhaiten soveltuva paikka.
Oppilaspaikat pyritään päättämään maalis-huhtikuun aikana, jotta lapsi pääsee
toukokuussa tutustumaan tulevaan kouluunsa ja ryhmäänsä.
Tavoitteeseen pääseminen edellyttää hyvää yhteistyötä vanhempien, koulujen,
päiväkotien ja tutkivien tahojen kanssa. Jokaiselle uudelle koululaiselle pyritään
järjestämään onnistunut ja hyvä koulun aloitus.
Keskitetyt erityisluokat ovat seuraavissa kouluissa:
¥

¥

Voisalmen koulu: harjaantumisopetus, vaikeasti kehityksessään
viivästyneet lapset (EHA1, EHA2), autististen oppilaiden opetus 1.–9. lk.
Myllymäen koulu: vaikeat kielelliset erityisvaikeudet (mm. dysfasia),
laaja-alaiset kehitysviiveet 1.–9. lk.

Sairaalassa potilaana tai erikoissairaanhoidon piirissä oleville oppilaille opetus
järjestetään tarvittaessa sairaalakoulussa (Saimaan koulu), joka toimii Lönnrotin
koulun alaisuudessa.
Alueelliset erityisluokat ovat seuraavissa kouluissa:
¥
¥
¥
¥
¥

Lappeen koulu (ensisijaisesti Korkea-ahon ja Lappeen koulujen oppilaille)
Sammonlahden koulu (ensisijaisesti Sammonlahden koulun oppilaille)

Lauritsalan koulu (ensisijaisesti Lauritsalan ja Nuijamaan koulujen oppilaille)
Pontuksen koulu (ensisijaisesti Pontuksen koulun oppilaille)

Joutsenon koulu (ensisijaisesti Joutsenon yhteistoiminta-alueen oppilaille)

Kesämäen palvelualueen luokkamuotoista erityisopetusta tarvitsevat oppilaat
sijoitetaan Lönnrotin kouluun tai johonkin muuhun Kesämäen yhteistoiminta-
12
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alueen kouluun opetusryhmien määrän ja käytettävissä olevien tilojen perusteella.
Kimpisen palvelualueen luokkamuotoista erityisopetusta tarvitsevat oppi
laat sijoitetaan joko Myllymäen kouluun tai johonkin muuhun Kimpisen
yhteistoiminta-alueen kouluun opetusryhmien määrän ja käytettävissä olevien
tilojen perusteella.
Yhteistoiminta-alueilla muihinkin kouluihin voidaan perustaa pieniä opetus
ryhmiä tukea tarvitsevia oppilaita varten sitten, kun uusien koulutulokkaiden
tarpeet ovat tiedossa.

Perusopetukseen valmistava opetus

Perusopetuksen yhteydessä kunta järjestää maahanmuuttajaoppilaille perus
opetukseen valmistavaa opetusta. Opetus on tarkoitettu maahanmuuttaja
taustaisille oppilaille, joiden suomen kielen taito ei ole vielä riittävän hyvä perus
opetuksen ryhmässä opiskelemiseen.
Maahan muuttaville vieraskielisille oppilaille järjestetään perusopetukseen val
mistavaa opetusta Joutsenon koulussa (luokat 1–9) ja Sammonlahden koulussa
(luokat 1–9) ensimmäisen kouluvuoden ajan.

PAINOTUSLUOKAT

Kesämäen koulun englanninkieliset
luokat 1. luokalta lähtien

Vanhemmat voivat hakea koulutulokkaalle paikkaa Kesä
mäen koulussa toimivalta englanninkieliseltä luokalta.
Luokalle haetaan kouluun ilmoittautumisen yhteydessä
Wilman sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Oppilaat
osallistuvat valintakokeeseen, jonka perusteella rehtori
valitsee oppilaat englanninkieliselle luokalle.
Englanninkielisen luokan tarkempi esittely ja englannin
kielisen luokan oppilaaksioton perusteet ovat tämän oppaan liitteenä.
Englanninkielinen luokka on toissijainen koulu. Kaupunki ei järjestä kuljetusta
toissijaiseen kouluun. Edellytyksenä englanninkieliselle luokalle ottamiselle on,
että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta ja niistä aiheutuvista kustannuk
sista. Niille, joille Kesämäen koulu on ensisijainen koulu, koulukuljetus järjestetään
ensisijaisen koulupaikan kriteerien mukaisesti.
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Musiikkiluokat 3. luokalta lähtien

Lappeenrannan kaupungin peruskouluissa
oppilailla on myöhemmin mahdollisuus hakea
3. luokalta lähtien musiikkiluokalle. Musiikki
luokat toimivat Kimpisen koulussa. Vanhem
mille tiedotetaan asiasta tarkemmin perus
koulun 2. luokan kevätlukukauden alussa.
Huoltajat vastaavat musiikkiopiston luku
kausimaksuista. Musiikkiluokka on tois
sijainen koulu. Kaupunki ei järjestä kuljetusta
toissijaiseen kouluun. Edellytyksenä musiikki
luokalle ottamiselle on, että huoltaja vastaa
oppilaan kuljettamisesta ja niistä aiheutu
vista kustannuksista. Niille, joille Kimpisen
koulu on ensisijainen koulu, koulukuljetus
järjestetään ensisijaisen koulupaikan kritee
rien mukaisesti.

Muutokset

Oppilas, joka vastaanottaa englanninkielisen luokan tai musiikkiluokan oppilas
paikan, jatkaa lähtökohtaisesti em. opetuksessa koko peruskoulun ajan. Hän 
ei voi saada enää toista paikkaa muusta painotetusta opetusryhmästä.
Oppilaan muuttaessa toiseen kuntaan, hän ei voi automaattisesti jatkaa Lap
peenrannan painotusluokalla. Hän voi jatkaa kyseisen lukuvuoden loppuun Lap
peenrannan koulussa. Koulukuljetuksen järjestämisestä ja niistä aiheutuvista
kustannuksista vastaavat uusi kotikunta tai oppilaan huoltajat heti asuinpaikan
muutoksesta alkaen.
Mikäli oppilas haluaa jatkaa kyseisessä Lappeenrannan alakoulussa pidempään,
tämä on mahdollista vain, mikäli opetusryhmässä on tilaa ja oppilaan kotikunta tai
huoltajat vastaavat oppilaan koulumatkojen kuljetusten järjestämisestä ja mak
savat kaikki niistä aiheutuvat kustannukset.
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Muut perusopetusta
ANTAVAT KOULUT

Lappeenrannan steinerkoulu

Lappeenrannan steinerkoulu on yksityinen koulu, johon vanhemmat voivat hakea
lapsensa suoraan ottamalla yhteyttä kouluun. Koulu tekee itse päätöksen oppilai
den ottamisesta.
Steinerkouluun ilmoittautuvien koulutulokkaiden huoltajia pyydetään kuitenkin
täyttämään ilmoittautumislomake Wilmassa. Ilmoittautumislomakkeesta rasti
taan kohta ”Lapsemme ei ota tarjottua koulupaikkaa vastaan, vaan ilmoitamme
hänet Lappeenrannan steinerkouluun”. Vanhemmat toimittavat steinerkoululle
ilmoittautumislomakkeen, joka löytyy osoitteesta www.lprsteinerkoulu.fi tai
koulun kansliasta Marssitie 21.

Itä-Suomen koulu 1. luokalta lähtien

Lappeenrannassa toimii kaupungin osittain omistaman säätiön ylläpitämä
Itä-Suomen suomalaisvenäläinen koulu. Koulu on ainoa pääkaupunkiseudun
ulkopuolella toimiva kansainvälinen kielikoulu. Kouluun haetaan esiopetukseen
tai peruskoulun ensimmäiselle luokalle. Koulussa opiskellaan venäjän kieltä ja
kulttuuria aidosti kaksikielisessä toimintaympäristössä vuorovaikutteisuutta ja
toiminnallisuutta korostaen. Itä-Suomen kouluun haetaan koulun omilla haku
lomakkeilla: www.itasuomenkoulu.fi
Itä-Suomen kouluun ilmoittautuvien koulutulokkaiden huoltajia pyydetään kui
tenkin täyttämään sähköinen ilmoittautumislomake Wilmassa. Ilmoittautumis
lomakkeesta rastitaan kohta ”Lapsemme ei ota tarjottua koulupaikkaa vastaan,
vaan ilmoitamme hänet Lappeenrannan Itä-Suomen kouluun”. Huoltaja täyttää
erillisen hakemus lomakkeen Itä-Suomen kouluun koulun antamien ohjeiden
mukaan.
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Koulumatkaetuudet
PERUSKOULUSSA
Koulukuljetus ensisijaiseen kouluun

Perusopetuslain 32 §:n mukaan oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen,
jos koulumatka on pidempi kuin viisi kilometriä. Kuljetus järjestetään ensisijaisesti
linja-autolla myöntämällä oppilaalle linja-autokortti. Kuljetus järjestetään muulla
tavoin, mikäli julkiset liikenneyhteydet eivät ole käytettävissä tai niitä käyttämällä
matka-aika odotuksineen ylittää lain määrittämät kriteerit. Mikäli matka-ajat
ylittyvät tai linja-autoyhteyksiä ei ole järjestetään oppilaalle lisäkyyti. Lisäkyytejä
tarvitsevan oppilaan tulee täyttää sähköinen selvitys koulumatkasta Wilman
kautta.
Maksuttomaan kuljetukseen oikeutettu oppilas on velvollinen kulkemaan
linja-autopysäkille tai muuhun paikkaan, josta koulukuljetus alkaa.
Perusopetuslain 32 §:n mukaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa
kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, lukuvuoden alkaessa 13 vuotta täyttäneellä
enintään kolme tuntia.
Koulumatka mitataan kaupungin karttajärjestelmällä kotiportilta koulun portille
oppilaan väestörekisteriin merkitystä kotiosoitteesta kouluun lyhintä yleisessä
käytössä olevaa jalankulkukelpoista reittiä pitkin.
Mikäli oppilas esim. yhteishuoltajuuden vuoksi asuu osan aikaa toisen vanhem
pansa luona, koulukuljetus järjestetään vain yhteen osoitteeseen/ yhdestä osoit
teesta eli väestörekisteriin merkittyyn osoitteeseen/osoitteesta.

Koulumatka-avustus ensisijaiseen kouluun

Koulumatka-avustus myönnetään 1.–3.-luokan oppilaille, joiden koulumatka oppi
laalle osoitettuun ensisijaiseen kouluun on 3–5 kilometriä.
Avustus on koulumatkan pituuden perusteella laskettavan, edullisimman
linja-auton lipputuotteen suuruinen ja se maksetaan hakemuksesta jälkikäteen
lukukausittain. Hakemus jätetään sähköisesti Wilman kautta.
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Kaupungilla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, järjestää avustuksen asemasta kul
jetus, mikäli kuljetus on mahdollista helposti yhdistää voimassa oleviin sopimus
kuljetuksiin. Pelkästään esiopetuksessa käyvä oppilas voi saada samoin k riteerein
koulumatka-avustusta kuten 1.–3.-luokan oppilaat.
Englanninkielinen luokka ja musiikkiluokka ovat toissijaisia koulupaikkoja eikä
niiden oppilaille järjestetä koulukuljetusta eikä makseta koulumatka-avustusta.
Englanninkieliseen luokkaan ja musiikkiluokkaan sovelletaan toissijaista koulu
paikkaa koskevia määräyksiä. Edellytyksenä englanninkieliselle luokalle tai
musiikkiluokalle ottamiselle on, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai
saattamisesta sekä niistä aiheutuvista kustannuksista.
Mikäli asianomainen koulu olisi oppilaan asuinpaikan mukainen ensisijainen
koulu, koulukuljetus järjestetään tai koulumatka-avustusta maksetaan samoin
kriteerein kuin ensisijaiseen kouluun.

Koulumatkat toissijaiseen kouluun

Kaupunki ei järjestä kuljetuksia toissijaiseen kouluun. Edellytyksenä toissijaisen
koulupaikan myöntämiselle on, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai
saattamisesta sekä niistä aiheutuvista kustannuksista.
Kaupunki voi hakemuksesta myöntää avustusta kuljetuskustannuksiin toissijai
seen kouluun, mikäli oppilaalla olisi oikeus maksuttomaan kuljetukseen ensisijaiseen
kouluun ja koulumatka ylittää 5 kilometriä. Avustusta koulumatkalle toissijaiseen
kouluun maksetaan edullisimman linja-auton lipputuotteen verran, kuitenkin enin
tään summa, joka vastaa edullisinta linja-auton lipputuotetta koulumatkalle ensi
sijaiseen kouluun. Avustus maksetaan lukukausittain jälkikäteen.

Koulumatkat oppilaan muuttaessa
Lappeenrannan kaupungin sisällä lukuvuoden aikana

Mikäli oppilas muuttaa Lappeenrannan kaupungin alueella siten, että ensisijai
nen koulupaikka muuttuu, oppilaalla on mahdollisuus huoltajan hakemuksella,
rehtorin päätöksellä käydä entisessä koulussa kyseinen lukuvuosi loppuun. Mikäli
uusi koulumatka on pidempi kuin viisi kilometriä, oppilaalle voidaan myöntää
linja-autokortti lukuvuoden loppuun tai lukukauden jälkeen maksettava, korkein
taan edullisinta linja-autokortin hintaa vastaava avustus. Vaikka julkiset liikenne
yhteydet eivät olisi käytettävissä uuteen koulumatkaan, kaupunki ei järjestä
oppilaan koulumatkaa sopimuskuljetuksena. Mikäli oppilas haluaa jatkaa entisessä
koulussa muuttoa seuraavien lukuvuosien ajan, koulupaikan myöntäminen tapah
tuu toissijaisen koulupaikan valintaperustein.
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Koulukuljetusten
JÄRJESTÄMINEN

Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenne
järjestää koulukuljetukset. Kun perus
opetuslain 32 § mukaiset koulukuljetuksen
perusteet täyttyvät, ei oppilaan tai hänen
huoltajiensa tarvitse hakea koulukuljetusta.
Lappeenrannan k aupunki järjestää koulu
kuljetukset 1.–9. luokkien oppilaille, joiden
koulumatka oppilaalle osoitettuun ensisijai
seen kouluun on yli viisi kilometriä.
Mikäli koulukuljetusta ei lain määrittämien
perusteiden täyttymättömyyden vuoksi jär
jestetä, mutta oppilaan huoltaja arvioi, että
oppilaalle tulisi erityisestä, perusopetuslain 32 §:ssä mainitusta syystä järjestää
koulukuljetus, huoltajan tulee tehdä joukkoliikennepäällikölle osoitettu kirjallinen
hakemus. Hakemus tulee perustella ja siihen tulee liittää koulukuljetuksen tar
vetta perustelevat kirjalliset asiantuntija lausunnot, erityisesti oppilaan yksilölli
sen oppilashuoltoryhmän lausunto sekä mahdolliset muut asiantuntijalausunnot
(esim. lääkärinlausunto) sekä muut asiaan liittyvät asiakirjat, joilla hakemusta
perustellaan.
Perusopetuslain 32 §:n mukaiset erityiset perusteet, jotka voivat oikeuttaa
koulukuljetukseen täyttyvät silloin, jos oppilaan koulumatka oppilaan ikä ja muut
olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai
vaaralliseksi.
Joukkoliikennepäällikkö ratkaisee hakemuksen kirjallisella hallintopäätöksellä,
josta on muutoksenhakuoikeus hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan
hallinto-oikeuteen.
Hakemukset joukkoliikennepäällikölle tulee toimittaa Lappeenrannan kaupun
gin kirjaamoon, osoite Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta tai kirjaamo@
lappeenranta.fi.
Oppilaan, jolle annetaan erityistä ja tehostettua tukea, oikeudesta maksutto
maan kuljetukseen sekä kuljetusmuodosta päättää koulun rehtori, jonka pää
töksestä on muutoksenhakuoikeus hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan
hallinto-oikeuteen.
18

Lappeenrannan kaupunki

Katsomusaineen
VALINTA

Katsomusaineen opetus – uskonto ja elämänkatsomustieto

Katsomusaineen opetuksen järjestämiseksi perusopetuksessa ilmoittautumis
lomakkeessa tiedustellaan oppilaan katsomusta ja siihen liittyviä tietoja.
Perusopetuslain mukaan uskonto tai elämänkatsomustieto kuuluu peruskoulun
oppimäärään ja jokaisen oppilaan on suoritettava se hyväksytysti.
Perusopetuslain mukaan oppilaille järjestetään enemmistön uskonnon mukaista
uskonnonopetusta. Tämä tarkoittaa Lappeenrannassa evankelisluterilaisen
uskonnon opetusta. Kaikki evankelisluterilaisen seurakunnan jäsenet osallistuvat
tähän opetukseen. Myös kaikki muut oppilaat voivat huoltajan ilmoituksesta osal
listua tähän uskonnonopetukseen. Lappeenrannan kouluissa järjestetään myös
ortodoksiseen seurakuntaan kuuluville heidän oman uskontonsa opetusta.
Muuhun kuin evankelisluterilaiseen tai ortodoksiseen seurakuntaan kuuluville
oppilaille, jotka eivät osallistu em. uskonnonopetukseen, järjestetään heidän
oman uskontonsa opetusta, jos vähintään kolmen samaan yhdyskuntaan kuulu
van oppilaan huoltaja sitä kunnassa pyytää. Jos oppilas kuuluu useampaan kuin
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yhteen uskonnolliseen yhdyskuntaan, oppilaan huoltaja päättää, minkä uskon
nonopetukseen oppilas osallistuu. Oppilaalle, joka kuuluu muuhun kuin evankelis
luterilaiseen tai ortodoksiseen seurakuntaan ja jolle ei järjestetä oman uskon
tonsa opetusta, järjestetään elämänkatsomustiedon opetusta, jos huoltaja sitä
pyytää ja elämänkatsomustiedon opetukseen oikeutettuja on vähintään kolme.
Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomalle oppilaalle, joka ei osallistu
evankelisluterilaisen tai ortodoksisen uskonnon uskonnonopetukseen, opete
taan elämänkatsomustietoa, jos opetukseen oikeutettuja on vähintään kolme.
Uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumaton oppilas voi huoltajan pyynnöstä osal
listua myös sellaiseen Lappeenrannan kaupungin järjestämään uskonnon opetuk
seen, joka oppilaan saaman kasvatuksen ja kulttuuritaustan perusteella ilmeisesti
vastaa hänen uskonnollista katsomustaan.
Koska muiden kuin evankelisluterilaisen seurakunnan jäseniä, joiden huoltajat
ovat pyytäneet oman uskonnon opetusta, on Lappeenrannan peruskouluissa
vähän ja oppilaat hajautuvat asuinalueensa mukaan eri kouluihin, järjestetään
muiden uskontojen opetus joko alueellisesti tai keskitetysti johonkin kouluun.
Myös elämänkatsomustiedon sekä ortodoksiuskonnon opetus järjestetään
alueellisesti tai keskitetysti johonkin kouluun.
Koulut antavat lisätietoja uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksesta sekä
koulun uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistumisesta.
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Muuta
OPPILAITA KOSKEVAA
Oppilashuollon palvelut

Oppilashuoltopalveluiden järjestämisestä vastaa Etelä-Karjalan sosiaali- ja
terveyspiirin (Eksoten) Opiskeluhuollon palvelut -yksikkö. Kullekin koululle on
nimetty oma kouluterveydenhoitaja, koululääkäri, koulupsykologi ja koulu
kuraattori.
Kouluterveydenhuollon ja psykososiaalisen oppilashuollon yhteystiedot löy
tyvät Eksoten verkkosivuilta www.eksote.fi ja koulun omasta esitteestä, joka
jaetaan oppilaille lukuvuoden alkaessa. Koulukuraattori on koulun sosiaalialan
työntekijä, jonka työ tähtää niin yksittäisten oppilaiden kuin koko kouluyhteisön
kin hyvinvoinnin tukemiseen. Tämä tapahtuu tarjoamalla apua psykososiaalisissa
sekä kasvuun ja kehitykseen liittyvissä teemoissa. Näitä voivat olla esimerkiksi
kaveri- tai ihmissuhteisiin tai kotiin/perheeseen liittyvät pulmat. Koulupsyko
logit ovat apuna lapsen tai nuoren oppimiseen, keskittymiseen, tunne-elämään ja
käyttäytymiseen liittyvissä huolissa.
1. ja 5. luokalla järjestetään laaja lääkäriosuuden sisältävä ns. laaja terveys
tarkastus, johon myös vanhemmat kutsutaan mukaan. Muilla luokilla koulu
terveydenhoitaja tapaa lapsen.
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Hammashoito

Kaikki koulutulokkaat ovat terveyskeskuksen maksuttoman hammashoidon pii
rissä. Hammashoitolat tekevät koulujen kanssa yhteistyötä hoitokäyntien jär
jestämisessä erityisesti alaluokilla. Hammaslääkärikäynnit järjestetäänkin usein
koulupäivän aikana. Koulut eivät kuitenkaan lähetä lapsia hoitoon, vaan hoitoon
hakeutuminen on vanhempien vastuulla. Kouluille ja jokaiseen lapsiperheeseen
on jaettu ohjelehtinen, josta ilmenee, milloin tarkastuksiin pitäisi hakeutua. Jos
tarkastuksessa havaitaan suun terveyteen liittyviä ongelmia, lapselle annetaan
hoitoaikoja kunnes ongelma on hoidettu. Esimerkiksi oikomishoidossa tämä voi
tarkoittaa kahta tai useampaa vuotta kestävää hoitoa. Tärkeintä on muistaa, että
hampaat hoidetaan kotona harjaamalla hampaat huolellisesti kaksi kertaa päivässä
fluorihammastahnalla ja välttämällä liiallista makeisten ja virvoitusjuomien käyttöä.

Materiaalit maksutta

Peruskoulussa annettava opetus, sen edellyttämät oppikirjat ja muu oppimateriaali
ovat oppilaalle maksuttomia. Koulut valitsevat oppikirjat ja muun oppimateriaalin
oman opetussuunnitelmansa perusteella.

Kouluateria

Oppilaalle annetaan jokaisena koulupäivänä täysipainoinen, maksuton koulu
ateria. Erityisruokavaliota noudattavien lasten tarpeet otetaan huomioon koulu
ruokailua järjestettäessä. Huoltajan tulee ilmoittaa lapsen erikoisruokavaliosta
kouluun.

Iltapäivätoiminta

Lappeenrannassa järjestetään perusopetuslain mukaista koululaisten iltapäivä
toimintaa 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä 3.–9. luokkien erityisen tuen piirissä
oleville oppilaille. Iltapäivätoiminta järjestetään joko kaupungin omana toimintana
tai kaupungin avustamana järjestön tai seurakunnan toteuttamana toimintana.
Kaupunki järjestää iltapäivätoiminnan omana toimintana pääsääntöisesti niillä
kouluilla, joissa on erityisluokkia. Toimintaa järjestetään joko koulun tiloissa tai
niiden läheisyydessä, esimerkiksi seurakunnan kerhotiloissa. Iltapäivätoiminnasta
peritään maksu, joka ei ole tulosidonnainen.
Iltapäivätoiminnan paikkaa täytyy hakea lukuvuosittain. Myös erityisen tuen
piirissä olevalle oppilaalle täytyy hakea iltapäivätoiminnan paikkaa. Hakuaika on
huhtikuun alussa. Iltapäivätoimintaan hakemisesta ilmoitetaan lehti-ilmoituksella
ja kaupungin kotisivuilla maaliskuun lopussa sekä Wilma-viestillä koulutulokkaille
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ja 1. luokkien perheille. Päätökset iltapäivätoimintaan ottamisesta tehdään kesä
kuun alkuun mennessä. Päätökset näkyvät Wilmassa, paikasta ei tule muuta
ilmoitusta.
Iltapäivätoimintaan otetaan mukaan kaikki halukkaat erityisluokkien oppilaat.
Mikäli hakijoita on tämän jälkeen enemmän kuin paikkoja, valitaan oppilaat siten,
että etusijalla ovat 1. vuosiluokan oppilaat sekä ne oppilaat, joiden kohdalla on
jokin toiminnan piiriin pääsyä puoltava painava seikka, kuten esimerkiksi yksin
huoltajuus, vanhempien iltatyö tai mahdolliset lapsen kasvuun ja kehitykseen
liittyvät pulmat. Mikäli paikkoja jää vapaaksi, voidaan lapsia ottaa mukaan toimin
taan ilmoittautumisjräjestyksessä vielä hakuajan jälkeen.
Iltapäivätoimintaan ja iltapäivätoiminnasta ei järjestetä kuljetuksia, vaan huol
tajat vastaavat kuljetuksista itse. Vain niillä toimintaan osallistuvilla erityisen tuen
oppilailla, joilla on oikeus koulumatkaetuun, on mahdollisuus käyttää tätä etuutta
kunnan järjestämän iltapäivätoiminnan osalta. Kunnalla ei ole velvollisuutta järjes
tää aamu- ja iltapäivätoiminnan koulukuljetuksia.
Harjaantumisopetuksessa olevien kehitysvammaisten oppilaiden iltapäivä
hoidon järjestää Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri ja hakeminen tapahtuu
Eksoten kautta.

Koulujen ja päiväkotien yhteistyö

Lähes jokainen koulunkäyntinsä aloittava lapsi on jo osallistunut esiopetukseen
joko päiväkodissa tai koulussa.
Koulut tekevät yhteistyötä päiväkotien kanssa, jotta lapsi voi siirtyä päivä
kodista kouluun mahdollisimman joustavasti.

Ensimmäinen vieras kieli (A1) alkaa ekalla

Valtioneuvoston on päättänyt, että ensimmäisen vieraan kielen eli A1-kielen
opiskelu alkaa 1. luokalla. Lappeenrannassa A1-kieli on kaikilla englanti.
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Lapsen
ILMOITTAMINEN
KOULUUN
Ilmoittautumislomake

Esitäytetty perusopetukseen ilmoittautumislomake löytyy Wilmasta. Lomak
keella on osoitettu lapselle koulupaikka Väestörekisterikeskuksesta saatujen
osoitetietojen perusteella. Mikäli oppilas asuu alueella, jolla huoltaja voi valita
ensisijaisen koulun, on ilmoittautumislomakkeeseen merkitty vaihtoehtoiset
koulut, joista huoltaja valitsee. Ilmoittautuminen tehdään osoitteessa lappeenranta.inschool.fi. Huoltajaa pyydetään ottamaan yhteyttä asiakaspalvelukeskus
Winkkiin (Lappeenrannan kaupungintalo, 1. krs, Villimiehenkatu 1), jos hänellä ei
ole mahdollisuutta täyttää sähköistä ilmoittautumislomaketta. Winkin henkilö
kunta täyttää sähköisen imoittautumislomakkeen huoltajan antamien ilmoittau
tumistietojen mukaan.
Mikäli esitäytetyissä tiedoissa on virheitä tai osoite muuttuu ennen koulun alkua,
merkitään uudet tiedot perusopetukseen ilmoittautumislomakkeeseen. Mikäli
on tiedossa muutto pois paikkakunnalta koulun alkuun mennessä, tulee sähköi
nen ilmoittautumislomake joka tapauksessa täyttää Wilmassa oppivelvollisuuden
valvonnan toteuttamiseksi.
Lisätietoja-kohtaan on mahdollista merkitä huomautuksia ja muuta tietoa
opetustoimelle.
Jos koulutulokkaan äidinkieli on muu kuin suomi, voidaan hänelle järjestää
suomen kielen taitoa selvittävä kielikoe ennen kuin koulupaikkapäätös tehdään.
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Koulupaikkapäätös ja kouluun tutustumispäivä

Koulutulokkaiden koulupaikkapäätökset toimitetaan huoltajille
maaliskuun loppuun mennessä.
Koulut lähettävät kutsut tutustumispäivään.

LISÄTIETOJA

Kouluun ilmoittautumiseen liittyvät kysymykset:
palvelussuhdesihteeri Milla Ropponen
puh. 040 141 8277
milla.ropponen@lappeenranta.fi
Oppilaan koulupaikkaan ja
opetukseen liittyvät kysymykset:
Koulujen rehtorit
ks. koulujen yhteystiedot tästä oppaasta
Opetuksen järjestämiseen liittyvät kysymykset:
Opetustoimenjohtaja Mari Routti
puh. 040 837 2646
mari.routti@edu.lappeenranta.fi
Koulukyyteihin liittyvät kysymykset:
Joukkoliikennepäällikkö Terhi Koski
puh. 040 651 5599
terhi.koski@lappeenranta.fi
Asiakaspalvelukeskus Winkki
puh. 05 616 2220
Lappeenrannan kaupungintalo
Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta
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Kesämäen koulun
ENGLANNINKIELINEN
LUOKKA
Perustietoa englanninkielisistä luokista

Lappeenrannassa englanninkieliset luokat ovat toimineet Kesämäessä vuodesta
1994 alkaen. Tavoitteena on omaksua sujuva englannin kielen taito niin suullisesti
kuin kirjallisestikin kaupunkimme opetussuunnitelman mukaisesti, monipuolisten
työtapojen avulla.
Englannin kielen opetus lisääntyy luokka-asteittain niin, että ensimmäisen
luokan pääpaino on suomen kielen opiskelussa. Kouluvuosien edetessä englanti
opetuskielenä lisääntyy niin, että alaluokkien viimeisillä luokilla kaikkia oppiaineita
voidaan opettaa englanniksi. Opiskelusta tekee monikielisen myös se, että oppi
lailla on mahdollisuus aloittaa 4. luokalta alkaen toinen vieras kieli.
(A2) Valittu kieli on espanja, saksa, ranska tai venäjä riippuen oppilaiden
valinnoista ja perustettavan ryhmän oppilasmäärästä.
Englanninkieliselle luokalle järjestetään valintakoe helmikuussa. Tähän valinta
kokeeseen osallistuvat kaikki luokalle hakeneet lappeenrantalaiset koulutulok
kaat. Valintakokeessa, joka on suomenkielinen, selvitetään mm. lapsen suomen
kielen oppimisen valmiuksia sekä toimintaa ohjeiden mukaan. Englannin kielen
taito ei siis ole edellytyksenä lapsille luokalle pääsyyn. Jos kuitenkin toisella tai
molemmilla vanhemmista englanti on äidinkielenä, voidaan tämä katsoa eduksi
englanninkieliselle luokalle pyrittäessä (rehtorin harkinnan mukaan).
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Luokalle otetaan enimmillään 23 oppilasta, koska luokalle jätetään aina muu
tama vapaa paikka mahdollisille muista englanninkielisistä kouluista muuttaville
lapsille. Luokan lopullisen oppilasmäärän päättää rehtori suoritettujen valinta
testien tulosten perusteella.
Englanninkieliset luokat ovat osa Lappeenrannan kaupungin opetustoimea eli
opiskelu on ilmaista. Englanninkielinen luokka on toissijainen koulu. Kaupunki ei
järjestä kuljetusta toissijaiseen kouluun.
Edellytyksenä englanninkieliselle luokalle ottamiselle on, että huoltaja vastaa
oppilaan kuljettamisesta ja niistä aiheutuvista kustannuksista. Niille, joille Kesä
mäen koulu on ensisijainen koulu, koulukuljetus järjestetään ensisijaisen koulu
paikan kriteerien mukaisesti.

Koulutulokkaana englanninkieliselle
luokalle hakeminen lukuvuonna 2022–2023

Englanninkieliselle luokalle haetaan Wilman kautta maanantaihin 31.1.2022
mennessä kouluun ilmoittautumislomakkeella. Myöhästyneitä hakemuksia ei
huomioida.
Perheet saavat kutsut kokeeseen sähköpostilla viimeistään maanantaina
7.2.2022. Pääsykokeet pidetään maanantaina 14.2. ja tiistaina 15.2. (Tarvittaessa keskiviikkona 16.2.2022) klo 9.00-14.00 Kesämäen koulun 2. talossa.
Englanninkieliselle luokalle hakeneille oppilaille ilmoitetaan valintakokeen tulok
sesta Wilman kautta viimeistään viikolla 8 ja luokalle hyväksyttyjen oppilaiden
oppilaspaikan vastaanottamisesta huoltajat ilmoittavat Wilman kautta perjantai
hin 4.3.2022 klo 15.00 mennessä.
Oppilaspaikan vastaanottanut jatkaa englanninkielisellä luokalla koko perus
koulun ajan, eikä hän voi saada enää toista paikkaa muusta painotetusta opetus
ryhmästä. Jos oppilaan kotikunta muuttuu peruskoulun aikana, hän ei voi auto
maattisesti jatkaa opiskeluaan Kesämäen koulussa, vaan mahdollinen jatko tulee
selvittää uuden kotikunnan koulutoimen kanssa.

Englanninkieliselle luokalle haetaan Wilman
kautta ma 31.1.2022 mennessä.
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Oppilaat valitaan seuraavin perustein seuraavassa järjestyksessä:
1. Oppilaan asuinpaikka on Lappeenranta. Mikäli perustettavassa ryhmässä on tilaa,
voidaan englanninkieliselle luokalle ottaa myös muiden kuntien muut valintakriteerit
täyttäviä oppilaita.

2. Koulutulokkaalle pidettävän suomen kielen valmiustestin sekä soveltuvuutta arvioivan
koulutulokkaille pidettävän luokkatestin ja toimintatestin painotettu yhteistulos, joka on
vähintään luokalle valintaan edellytetty minimi pistemäärä.
3. Arvonta niiden koulutulokkaiden kesken, jotka ovat saaneet testeissä saman piste
määrän, joka on vähintään luokalle valintaan edellytetty minimipistemäärä.

4. Jos englanti on oppilaan kotikieli ja huoltajan äidinkieli tai oppilas on muuttanut ulkomailta
ja saanut opetuksen englannin kielellä tai oppilas on muuttanut muualta Suomesta ja on
ollut englanninkielisellä luokalla, rehtori voi kokonaisharkinnan perusteella ottaa oppilaan
englanninkieliselle luokalle.

Kokonaisharkinnassa rehtorin tulee huomioida
oppilaan oppimisvalmiudet sekä luokan kokonaistilanne.

KESÄMÄEN KOULU / Kesämäki School
tel. +35840 723 0464
Lavolankatu 16
53600 Lappeenranta
Finland
Petri Huovila, principal
petri.huovila@edu.lappeenranta.fi
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Koulujen
YHTEYSTIEDOT
Rehtoreiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@edu.lappeenranta.fi

Joutsenon yhteistoiminta-alueen
puheenjohtaja Anu Urpalainen

KORVENKYLÄN KOULU
Rehtori Ilona Wilska
Harmaakalliontie 2
puh. 040 565 3661

JOUTSENON KOULU

vs. Rehtori Anu Urpalainen
Vitjamäentie 3
puh. 040 351 6462
Apulaisrehtori Hannele Heikkilä
puh. 040 652 5971

PULPIN KOULU

Rehtori Juha Nikkinen
Ahvenlammentie 3
puh. 0400 182 991
Kesämäen yhteistoiminta-alueen
puheenjohtaja Petri Huovila

KESÄMÄEN KOULU

Rehtori Petri Huovila
Lavolankatu 16
puh. 040 723 0464
Apulaisrehtori Sari Luukkonen
puh.040 351 6463
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LÖNNROTIN KOULU
Rehtori Jari Husu
Lönnrotinkatu 1
puh. 0400 235 189

SIMOLAN KOULU
Rehtori Jyrki Ylärakkola
31.7.2022 saakka
Rikkiläntie 1092
puh. 040 758 7638

VOISALMEN KOULU
Rehtori Jyrki Auronen
Voisalmentie 19
puh. 040 526 5691

YLÄMAAN KOULU
Rehtori Jouni Penttilä
Aapistie 1
puh. 0400 157 563

Kimpisen yhteistoiminta-alueen
puheenjohtaja Hanna-Maria Toivanen

KASUKKALAN KOULU
Rehtori Aija Matela
Vainikkalantie 171
puh. 0400 157 564

Lappeenrannan kaupunki

KAUKAAN KOULU
vs. Rehtori Sari Soukka
Parkkarilankatu 41
puh. 040 662 6976

MYLLYMÄEN KOULU

vs. Rehtori Hanna-Maria Toivanen
Hiessillankatu 10
puh. 040 576 5863

KIMPISEN KOULU

Rehtori Tomi Valkeapää
Pohjolankatu 23
puh. 040 538 7665
Apulaisrehtori Marjukka Havo-Tuovinen
puh. 0400 655 190
Lauritsalan yhteistoiminta-alueen
puheenjohtaja Jukka Mielikäinen

LAURITSALAN KOULU
Rehtori Jukka Mielikäinen
Hallituskatu 22
puh. 050 354 7627

NUIJAMAAN KOULU
Rehtori Taija Mansikka
Pihkalanjärventie 8
puh. 040 153 4597

PONTUKSEN KOULU

Sammonlahden yhteistoiminta-
alueen puheenjohtaja Vesa Raasumaa

KORKEA-AHON KOULU
Rehtori Liisa Tirkkonen
Korkea-ahontie 737
puh. 0400 375 713

LAPPEEN KOULU

Rehtori Marika Haapalainen
Järviniitunkatu 2
puh. 040 652 6587

SAMMONLAHDEN KOULU,
KUUSIMÄEN TOIMIPISTE
Apulaisrehtori Sami Tapanainen
Katajakatu 10
puh. 040 670 5525

SAMMONLAHDEN KOULU,
LAVOLAN TOIMIPISTE
Apulaisrehtori Arto Väliketo
Lavolantie 16
puh. 0400 885 823

SAMMONLAHDEN KOULU,
SKINNARILAN TOIMIPISTE
Apulaisrehtori Hanna Laukkanen
Yliopistonkatu 34 RV4
puh. 040 514 7625

Rehtori Katri Kurronen
Muukontie 12
puh. 040 649 4880

30

Lappeenrannan kaupunki

Henkilötietojen käsittely ja
TIETOSUOJA KOULUISSA

Hyvä uuden koululaisen huoltaja,

Koulut ovat muuttuneet paljon siitä, kun me vanhemmat olimme itse koululaisia.
Monella meillä kulki vielä mukana ruudullinen reissuvihko, jonne opettaja saattoi
kirjoittaa terveisiä vanhemmille ja vanhemmat opettajalle. Itse yleensä unohdin
näyttää reissuvihkoa sekä kotona että koulussa. Tämän päivän Wilma onkin huo
mattavasti kätevämpi. Wilman kautta voitte lähettää viestejä opettajalle ja hän
teille. Wilmasta näette myös lapsenne koulunkäyntiin liittyvät tiedot, kuten luku
järjestyksen.
Uudet digitaaliset työkalut tarkoittavat myös sitä, että henkilötietoja käsitellään
eri tavoin kuin reissuvihkojen aikakaudella. Henkilötietoja käsitellään paitsi oppi
lastietojen hallintaa, myös opetuksen käytännön järjestämistä varten. EU:n tieto
suoja-asetuksen mukainen käsittelyperuste kouluissa on lakisääteiset tehtävät
(perusopetuslaki, lukiolaki). Suostumusta koulu kysyy huoltajilta harvoin, lähinnä
silloin, jos lapsen kuvia halutaan julkaista koulun sosiaalisen median tilillä.
Wilma on ensisijainen työväline kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön. Wilman
lisäksi kouluissa käytetään erilaisia sähköisiä järjestelmiä opetuksen järjestä
miseen. Nämä järjestelmät vaihtelevat koulukohtaisesti. Kouluissa käytettävät
järjestelmät ovat opettajien hyväksi havaitsemia, ja kaupunki tekee järjestelmistä
tietosuojan tason arvioinnin. Opetuksessa käytettäviä sovelluksia käytetään kou
lun tarjoamilla laitteilla, eikä huoltajien tarvitse hankkia opetusta varten lapselle
omaa laitetta.
Lisätietoa tietosuojasta saatte kaupungin kotisivuilta lappeenranta.fi/tietosuoja.
Sieltä löydätte myös kouluja koskevan tietosuojaselosteen. Tietosuojavastaavana
olen yhteyshenkilönne tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä, ja tarvittaessa
tavoitatte minut osoitteesta tietosuoja@lappeenranta.fi.

Tietosuojaterveisin,
Ilona Sidoroff
Tietosuojavastaava
Lappeenrannan kaupunki
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KOMEASTI
KOULUTIELLE!

Opas koulutulokkaan kotiin julkaistaan Lappeenrannan
kaupungin kotisivuilla viimeistään perjantaina 14.1.2022.
Esitäytetty perusopetukseen ilmoittautumislomake
julkaistaan Wilmassa perjantaina 14.1.2022.

Englanninkieliselle luokalle pyrkivien koulutulokkaiden
huoltajat täyttävät perusopetukseen ilmoittautumis
lomakkeen Wilmassa maanantaihin 31.1.2022 mennessä.

Muut kuin englanninkieliselle luokalle pyrkivien
koulutulokkaiden huoltajat täyttävät perusopetukseen
ilmoittautumislomakkeen Wilmassa maanantaihin 7.2.2022
mennessä.

KOULU ALKAA
TORSTAINA
11.8.2022
KLO 9.00.

Englanninkielisen luokan valintakoe Kesämäen koululla
14.-16.2.2022 kutsut testiin lähetetään hakijoille huoltajan
sähköpostiosoitteeseen.
Englanninkieliselle luokalle hakeneille oppilaille ilmoitetaan
valintakokeen tuloksesta Wilman kautta viikolla 8.
Englanninkieliselle luokalle hyväksyttyjen oppilaiden
huoltajat ilmoittavat oppilaspaikan vastaanottamisesta
Wilman kautta perjantaihin 4.3.2022 klo 15 mennessä.
Oppilaaksiottopäätökset ensisijaiseen/toissijaiseen
kouluun toimitetaan huoltajille maaliskuun loppuun
mennessä.

Koululaisten iltapäivätoimintaan tulee hakea 20.4.2022
mennessä.

Koululaisten iltapäivätoiminnan päätökset näkyvät
perheille Wilmassa toukokuun 2022 loppuun mennessä,
välilehdellä hakemukset ja päätökset.

Rehtorit lähettävät tiedon oppilaspaikasta kaikille vuonna
2015 tai 2016 syntyneiden erityisluokilla tai pidennetyssä
oppivelvollisuudessa aloittavien oppilaiden huoltajille
huhtikuusta alkaen ja viimeistään kesäkuun loppuun
mennessä.
Kouluun tutustumispäivästä informoidaan myöhemmin.
Koulu alkaa torstaina 11.8.2022 klo 9.00.
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