TERVETULOA KOULUUN
SYKSYLLÄ 2019
Kemin kaupunki perusopetus

Tiedote syksyn 2019 koulutulokkaiden vanhemmille

Lapsen ilmoittaminen kouluun
Vuonna 2012 syntyneet lapset aloittavat koulunkäyntinsä elokuussa 2019. Koulutulokkaita on n. 220-225.
Sivistyspalvelukeskus lähettää tammikuussa uusien ekaluokkalaisten koteihin tiedotteen, josta ilmenee
tuleva koulupaikka.
Kouluun ilmoittaminen tapahtuu wilman kautta. Ilmoittautuminen avautuu helmikuun alussa ja jatkuu
helmikuun 15. päivään saakka.
Hakemukset toissijaiseen kouluun
Mikäli huoltaja haluaa lapsen menevän johonkin muuhun kuin osoitettuun kouluun, perustellun pyynnön
toissijaisesta koulusta voi esittää ilmoittautumisen yhteydessä, kuitenkin viimeistään 1.3.2019. Hakemukset
toissijaiseen kouluun käsitellään ja päätökset tehdään maaliskuussa viikon 12 loppuun mennessä.
Kouluun tutustuminen
Koulut järjestävät tutustumispäivät tuleville ekaluokkalaisille kevään aikana, kutsut näihin tilaisuuksiin
lähetetään suoraan kouluista koteihin (wilma).
Oikeus koulunkäyntiin
Oikeus on samalla velvollisuus. Jokainen Suomessa vakituisesti asuva lapsi on oppivelvollinen. Lapsen
huoltaja ensisijaisesti vastaa lapsen oppivelvollisuuden toteutumisesta. Lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä
vuonna, kun hän täyttää 7 vuotta.
Mikäli huoltaja toivoo lapsen aloittavan koulunkäynnin vuotta säädettyä myöhemmin, asia tulee ottaa esille
kouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Tarvittaessa esiopetusryhmästä ohjataan kouluvalmiustutkimuksiin.
Koulunkäynnin aloittaminen vuotta säädettyä aikaisemmin edellyttää psykologisia ja tarvittaessa
lääketieteellisiä selvityksiä, joissa todetaan, että lapsella on edellytykset aloittaa koulunkäynti; nämä
selvitykset huoltaja hankkii omalla kustannuksellaan.

Koulupaikan määrääminen
Kemin kaupungissa toimii 3 peruskoulun 1-9 luokkien koulua ja 2 peruskoulun 1-6 luokkien koulua. Kemin
kaupungin koulupalvelut on jaettu kolmeen alueeseen, joiden rajoissa oppilaan lähikoulu määritellään. Mikäli
lähikouluna voi toimia useampi koulu, määritellään koulu alueen kokonaistilanteen mukaan. Lähtökohtana
on, että opetusryhmät muodostuvat toimiviksi ja luokkakoot eri kouluissa mahdollisuuksien mukaan
samankokoisiksi. Opetusryhmien enimmäiskoko on 25 oppilasta.
Koulumatkat – koulukuljetus
Koulumatkan ylittäessä 5 km oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen.
maksuttomaan koulukuljetukseen 5 km lyhyemmältä matkalta tehdään koulun rehtorille.

Hakemus

Koulumatkan kulkemisen harjoittelu on syytä aloittaa riittävän ajoissa ennen ekaluokan alkamista. Huoltajan
malli liikenteessä käyttäytymisestä on lapselle tärkeä.

Kaupunki järjestää kuljetuksen vain siitä osoitteesta, jossa lapsi väestörekisterin mukaan asuu. Toissijaiseen
kouluun kuljetusta ei järjestetä.
Iltapäivätoiminta
Kaikilla peruskouluilla järjestetään iltapäivätoimintaa 1. ja 2. luokkien oppilaille sekä muiden vuosiluokkien
erityisen tuen oppilaille. Toiminta-aika on koulupäivinä maanantaista perjantaihin 3-4 tuntia päivässä.
Toiminta on maksullista; mahdolliset maksualennukset myönnetään tulojen perusteella. Hakemuksia
toimintaan ja maksualennuksen hakemiseen saa kouluilta.
Lisätietoja koulujen nettisivuilta http://www.kemi.fi/palvelut/koulutus/ .

Wilma
Esiopetuksen oppilaiden huoltajille on annettu wilma -tunnukset. jos et ole vielä ottanut tunnuksia käyttöön, otathan ne
käyttöön nyt.

Kun tulee kysyttävää
Koulunkäynnin aloittamiseen liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä koulujen rehtoriin tai koulunjohtajaan.
Hepolan koulu (sis. Takajärven alueen)
Satamalehdontie 2, 94830 Kemi
Rehtori Piia Hulkkonen, puh 040 588 5735
sähköposti: piia.hulkkonen@edukemi.fi
Karihaaran koulu
Karpinpolku 2, 94200 Kemi
Rehtori Jukka Vaaramaa, puh 016 259 397, 040 5201 816
sähköposti: jukka.vaaramaa@edukemi.fi
Kivikon koulu
Kiveliönkatu 31, 94600 Kemi
Rehtori Ellen Nissinen, puh 016 259 387, 040 1830 494
sähköposti: ellen.nissinen@edukemi.fi
Kivikon koulu/Koivuharjun yksikkö
Vanhakatu 15, 94100 Kemi
Rehtori Ellen Nissinen, puh 016 259 387, 040 1830 494
sähköposti: ellen.nissinen@edukemi.fi
Syväkankaan koulu
Kulmatie 7, 94700 Kemi
Rehtori Susanne Nyman, puh 016 259 831 tai 040 166 3034
sähköposti: susanne.nyman@edukemi.fi
Sauvosaaren koulu
Koulukatu 11, 94100 Kemi
Koulunjohtaja Heli Veijola, puh 016 259 382 tai 040 550 4498
sähköposti: heli.veijola@edukemi.fi

