ILMOITTAUTUMINEN KOKKOLAN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEEN
PERUSOPETUKSEEN 2021
Lapsenne aloittaa koulunkäynnin 1. luokalla syksyllä 2021.
Lapsellenne on varattu alustavasti koulupaikka asuinalueenne lähikoulusta. Oppilassijoittelussa noudatetaan 1. luokilla pääsääntöisesti seuraavia oppilaaksiottoalueita ja periaatteita.
Oppilaaksiottoaluekartat löytyvät kaupungin verkkosivuilta kartta.kokkola.fi. Painakaa hakurivin lopussa olevasta nuolesta, valitkaa aluehaku ja sieltä suomenkieliset oppilaaksiottoalueet. Voitte hakea kotiosoitteellanne lapsenne lähikoulun.
ILMOITTAUTUMINEN KOULUUN JA HAKU ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN
1. Verkkopalvelu Wilman kautta
Huoltajat voivat ilmoittaa ensimmäiselle luokalle tulevat oppilaat sähköisesti omaan
lähikouluunsa 24.2.2021 mennessä sekä hakea samalla iltapäivätoimintapaikkaa.
Ilmoittautuminen tehdään osoitteessa https://kokkola.inschool.fi, josta löytyy väestötietojen mukaan esitäytetty lomake. Ohjeet ilmoittautumiseen ovat tämän vihkosen
lopussa.
2. Kirjallinen ilmoittautuminen lomakkeella
Ne huoltajat, jotka eivät halua tai eivät voi käyttää sähköistä ilmoittautumista, voivat
pyytää paperilomakkeen sivistyskeskuksesta joko puhelimitse (palvelusihteeri Sari
Koskinen p. 040 8065 146), sähköpostitse (etunimi.sukunimi(at)kokkola.fi) tai käymällä kaupungintalon asiakaspalvelussa (os. Virkakuja 5, 67100 Kokkola) ja palauttamalla ko. lomakkeen 24.2.2021 mennessä.
KOULUPAIKKA
Perusopetuslain 6 §:n 2 momentin mukaan kunta osoittaa oppivelvolliselle lähikoulun. Otettaessa oppivelvollinen oppilaaksi hänelle osoitettuun lähikouluun, on kyse
ensisijaisesta oppilaaksiotosta.
Toissijaisessa oppilaaksiotossa oppivelvollinen voi lähikoulun sijaan pyrkiä oppilaaksi myös muuhun kouluun. Tällöin oppilaita otettaessa hakijoihin on sovellettava
yhdenvertaisia valintaperusteita. Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto on
päättänyt oppilaaksioton perusteista 24.11.2020 § 36.
Koulupaikan muutostoivomus perusteluineen pyydetään ilmoittamaan joko sähköisesti tai lomakkeella.
Kevään aikana järjestetään koulutulokkaille tutustumistilaisuus koulutyöhön koulun
ilmoittamana ajankohtana.
Koulupaikka kielikylpyluokilla on merkitty sijoituskouluksi vain niille lapsille, jotka
ovat olleet vuoden päiväkodin kielikylpyryhmässä. Kielikylpyluokan oppilailla ei ole
mahdollista hakeutua matematiikka- ja musiikkiluokille. Kielikylpyluokan valinneilla
opetus on opetussuunnitelman mukaan vuosiluokille 1.-9. kielikylpypedagogiikan
mukaista.

OSOITEMUUTOKSET
Väestötietojärjestelmästä saamissamme osoitetiedoissa voi valitettavasti olla virheellisyyksiä. Pyydämme osoitemuutoksista ja mahdollisesta virheellisestä osoitetiedosta johtuvasta koulupaikan muutoksesta ilmoittamaan sivistyskeskukseen.
KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT 2021-2022
Syyslukukausi 11.8.-22.12.2021
Syysloma 18.-22.10.2021
Joululoma 23.12.2021-9.1.2022
Kevätlukukausi 10.1.2022-4.6.2022
Talviloma 28.2.-4.3.2022
KULJETUKSET
Perusopetuksen 1. ja 2. luokkien oppilailla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatkan pituus kunnan osoittamaan lähikouluun on yli kolme kilometriä. Kuljetusta anotaan ilmoittautumisen yhteydessä.
Lapsella on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun matka oppilaan
ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi (perusopetuslaki § 32). Tällaisen maksuttoman kuljetusetuuden edellytyksenä on lääkärin, psykologin tai muun vastaavan asiantuntijan
lausunto, joka tulee toimittaa toukokuun loppuun mennessä. Kuljetuksesta muuhun
kuin kunnan osoittamaan lähikouluun (esim. kielikylvyt, matematiikka- ja musiikkiluokat) vastaa koti.
Kokkolan sivistyslautakunnan hyväksymä esi- ja perusopetuksen koulukuljetussääntö löytyy kaupungin verkkosivuilta www.kokkola.fi > Koulutus ja kasvatus > Perusopetus > Koulumatkat ja kuljetus

HAKU KOKKOLAN ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN 2021–2022
Perusopetuslain 8 a luvun mukaiseen iltapäivätoimintaan voivat hakea Kokkolan
kaupungissa toimivien peruskoulujen 1.-2. vuosiluokkien oppilaat sekä kaikkien
vuosiluokkien osalta erityistä tukea saavat oppilaat.
Kokkolassa iltapäivätoimintaan on mahdollista hakea kaikkien alakoulujen (1-2 lk)
oppilaat. Toimipisteet sijaitsevat koulujen tai ryhmäpäiväkotien yhteydessä.
Pääsääntöisesti eri järjestöt toimivat palveluntuottajina. Iltapäivätoimintapaikan
saaminen on tarkoitettu ensisijaisesti niille lapsille, joiden vanhemmat ovat työssä
tai opiskelemassa. Kokkolassa ei ole valintakriteereitä käytössä, joten kaikki 1-2luokkalaiset hakijat saavat tarvittaessa paikan.
Sähköinen haku on avoinna 30.4.2021 saakka.
Iltapäivätoimintapaikat ovat avoinna klo 12-17. Toimintaa ei järjestetä poikkeuksellisina lauantai koulupäivinä, koulujen loma-aikoina (syys-, joulu- ja talviloma) eikä
koulujen päättäjäispäivinä.
Aamupäivätoiminta ei kuulu kaupungin valtionosuuteen oikeuttavaan toimintaan,
mutta esim. Hollihaan, Kyrkbackenin ja Villan kouluilla järjestöt vastaavat aamutoiminnasta.
Iltapäivätoiminnasta peritään toimintamaksu.
Toimintamaksut lukuvuonna 2021–2022:
80 euroa / kuukausi (13 päivää ja yli sen / kk)
60 euroa / kuukausi, jos osallistuu toimintaan 1-12 päivää / kk
Sisaralennus: 20 % alennus sisarusten laskun yhteisestä
loppusummasta.
Toimintamaksu sisältää välipalan ja vakuutuksen.
Kirjallinen päätös iltapäivätoimintapaikasta lähetetään sähköisesti 31.5.2021 mennessä.
Lisätietoja: www.kokkola.fi > Kasvatus ja koulutus > Perusopetus >
Aamu- ja iltapäivätoiminta ja kerhotoiminta

1 HALKOKARI - RYTIMÄKI
Halkokarin koulu, os. Halkokarintie 20, puh. 8224 786
Rytimäen koulu, os. Rytimäentie 16 (1.-2. lk:t), puh. 8313 371
Rehtori Arto Lauri puh. 044 7809 115
s-posti: arto.lauri(at)kokkola.fi
Halkokarin ja Rytimäen koulut muodostavat yhteisen oppilaaksiottoalueen, jonka 1.
luokan oppilaiden oppilaaksiotosta koulujen kesken päättää sivistyslautakunnan
opetuspalvelujen suomenkielinen jaosto.
Halkokarin koulussa toimii matematiikkaluokka 3. luokalta lähtien.
Muista kouluista oppilaat voivat pyrkiä toisen luokan kevättalvella järjestettävän
pääsykokeen perusteella Halkokarin koululla toimivalle matematiikkaluokalle. Halkokarin koululla toimivat myös erityisopetuksen pienryhmät.
Halkokarin koulun iltapäivätoiminta
p. 044 3363 205
Rytimäen koulun iltapäivätoiminta
p. 044 3363 210

2 JOKILAAKSO – TORKINMÄKI - KAUSTARI
Jokilaakson koulu, os. Jokilaaksontie 6, puh. 8312 945
Rehtori Kimmo Tastula puh. 044 7809 122
s-posti: kimmo.tastula(at)kokkola.fi
Jokilaakson 1.luokan ryhmää muodostettaessa on mahdollista, että kaikki Jokilaakson koulun läheisyydessä asuvat lapset eivät mahdu tähän ryhmään.

Torkinmäen koulu ja päiväkoti, os. Hakakatu 24
Kaustarin koulu, os. Kaustarintie 15
Torkinmäen varhaiskasvatuksen johtaja
Elina Myllyniemi puh. 044 7809 501
s-posti: elina.myllyniemi(at)kokkola.fi
Torkinmäen koulu toimii yhteistyössä Yliopistokeskus Chydeniuksen luokanopettajakoulutuksen kanssa järjestäen vuosittain koulutukseen kuuluvaa opetusharjoittelua Torkinmäellä ja Kaustarissa. Torkinmäen ja Kaustarin kouluilla toimitaan joustavaa koulun aloitusta edistäen esi- ja alkuopetusvaiheessa.
Kaustarin koulussa toimivat esiopetusryhmät ja yhdysluokat 1.-2. Kaustarin koulun
oppilaat jatkavat Torkinmäen koulussa 3. luokalta alkaen. Kaustarin 1. luokan ryhmää muodostettaessa on todennäköistä, että kaikki Kaustarin alueella asuvat lapset eivät mahdu tähän ryhmään. Kaustarin 1. luokan ryhmää muodostettaessa etusijalla ovat lapset, jotka ovat olleet Kaustarin koulun esiopetusryhmässä tänä lukuvuonna koulun pedagogisen mallin mukaisesti.

Jokilaakso, Kaustari ja Torkinmäki muodostavat yhteisen oppilaaksiottoalueen, jonka 1. luokan oppilaiden oppilaaksiotosta koulujen kesken päättää sivistyslautakunnan opetuspalvelujen suomenkielinen jaosto.
Jokilaakson koulun iltapäivätoiminta
p. 044 3363 204
Torkinmäen koulun iltapäivätoiminta
p. 040 7383 966
Kaustarin koulun iltapäivätoiminta
p. 040 4892 130

3 HOLLIHAKA - MÄNTYKANGAS
Hollihaka ja Mäntykangas muodostavat yhteisen oppilaaksiottoalueen. 1. luokan oppilaiden oppilaaksiotosta koulujen kesken
päättää sivistyslautakunnan opetuspalvelujen suomenkielinen jaosto.
Hollihaan koulu, os. Pikiruukintie 4
Rehtori Pertti Kuosmanen puh. 044 7809 767
s-posti: pertti.kuosmanen(at)kokkola.fi
Koulusihteeri puh. 040 489 2198
Hollihaan koulussa alkaa suomenkielinen opetusryhmä, ruotsinkielinen kielikylpyopetusryhmä sekä englanninkielinen opetusryhmä 1. luokalla.
Hollihaan koulun ruotsinkieliseen kielikylpyopetukseen ja englanninkieliseen laajamittaiseen kaksikieliseen opetukseen ensimmäiselle luokalle hyväksytään vastaavissa päiväkotien kielikylpyryhmissä esiopetuksessa olleet suomenkieliseen perusopetukseen kuuluvat oppilaat.
Oppilaat ovat koko perusopetuksen (1.-9. luokat) ajan kyseisissä opetusryhmissä.
Kielikylpyopetus noudattaa 9-vuotista opetussuunnitelmaa, joka edellyttää riittävän
hyvää suomen kielen taitoa. Suomenkielisen opetuksen suhteellinen osuus kasvaa
perusopetuksen ylemmillä luokilla, joka tulee ottaa huomioon valintaa tehdessä ennen esiopetusta.
Hollihaan koulun iltapäivätoiminta p. 040 7085 678
Mäntykankaan koulu, os. A. Chydeniuksenk. 72
Rehtori Tuija Kainu puh. 044 7809 101
s-posti: Tuija Kainu(at)kokkola.fi
Mäntykankaan koulussa toimii yleisopetusluokkien lisäksi Kokkolan kaupungin musiikkiluokat 3. – 6. sekä erityisopetuksen kolme pienryhmää. Kaikki kaupungin toisen luokan oppilaat voivat pyrkiä kevätlukukaudella järjestettävän pääsykokeen perusteella 3. luokalla alkavalle musiikkiluokalle.
Toteutamme koulullamme joustavia opetusjärjestelyjä yleisopetuksen ja erityisopetuksen pienryhmien kesken.
Mäntykankaan koulun iltapäivätoiminta
p. 044 7095 903

4 ISOKYLÄ
Isokylän koulu, os. Sillanpääntie 2
Rehtori Timo Hautala puh. 044 7809 123
s-posti: timo.hautala(at)kokkola.fi
Varhaiskasvatuksen johtaja Marika Hautaniemi puh. 040 8068 136
s-posti: marika.hautaniemi(at)kokkola.fi
Koulussa toimivat toiminta-alueittain ja oppiaineittain yksilöllistetyn opetuksen pienryhmät. Isokylän koulu on osa kesällä 2015 valmistunutta monitoimitaloa. Koulutilojen lisäksi rakennuksessa ovat päiväkodin, esiopetuksen, nuorisotoimen ja neuvolan tilat.
Isokylän koulun iltapäivätoiminta
p. 044 3363 218

5 KOIVUHAKA - YKSPIHLAJA
Koivuhaan koulu, os. Mäntynäädänkatu 6, puh. 8221 774
vs. rehtori Jyrki Mikkonen puh. 040 8068 320
s-posti: jyrki.mikkonen(at).kokkola.fi
Koulussa toimivat erityisopetuksen pienryhmät sekä maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavan opetuksen ryhmä.
Ykspihlajan koulu, Puutarhakatu 2B (Potinrannantie 15)
Rehtori Petri Kettu puh. 044 7809 174
s-posti: petri.kettu(at)kokkola.fi
Ykspihlajan koulu siirtyy uuteen koulu- ja päiväkotirakennukseen keväällä 2021,
uusi osoite on Potinrannantie 15.
Koivuhaan ja Ykspihlajan koulut muodostavat yhteisen oppilaaksiottoalueen, jonka
1. luokan oppilaiden oppilaaksiotosta koulujen kesken päättää sivistyslautakunnan
opetuspalvelujen suomenkielinen jaosto.
Koivuhaan koulun iltapäivätoiminta
p. 040 5187 609
Ykspihlajan koulun iltapäivätoiminta
p. 040 3562 102

6 KÄLVIÄN KIRKONKYLÄ - MARTTILA - PELTOKORPI
Kälviän Kirkonkylän ja Marttilan koulut muodostavat yhteisen oppilaaksiottoalueen,
jonka 1. luokan oppilaiden oppilaaksiotosta päättää sivistyslautakunnan opetuspalvelujen suomenkielinen jaosto.

Kälviän Kirkonkylän koulu, os. Koulukuja 3, puh 040 8068 307
Rehtori Sari Rundgren-Nurkkala puh. 044 5767 682
s-posti: sari.rundgren-nurkkala(at)kokkola.fi
Marttilan koulu, os. Kälviäntie 70
Apulaisrehtori Petri Kykyri puh. 040 8068 444
s-posti: petri.kykyri(at)edu.kokkola.fi
Peltokorven koulu, os. Peltokorventie 371
Rehtori Sari Hyyppä puh. 044 5767 683
s-posti: sari.hyyppa(at)edu.kokkola.fi
Kälviän kirkonkylän, Marttilan ja Peltokorven koulut muodostavat yhteisen oppilaaksiottoalueen, jonka 1. luokan oppilaiden oppilaaksiotosta koulujen kesken päättää
sivistyslautakunnan opetuspalvelujen suomenkielinen jaosto.
Kälviän kirkonkylän koulun iltapäivätoiminta
p. 044 3533 435
Marttilan koulun iltapäivätoiminta
p. 044 3350 081
Peltokorven koulun iltapäivätoiminta
p. 044 7276 115
7 RUOTSALO – MARINKAINEN
Ruotsalon koulu, os. Ruotsalon kylätie 72
Rehtori Ulla-Maria Åstrand puh. 040 4882 853
s-posti: ulla-maria.astrand(at)kokkola.fi
Marinkaisten koulu, os. Niementie 2
Rehtori Johanna Tuunala puh. 040 4892 124
s-posti: johanna.tuunala(at)kokkola.fi
Ruotsalon ja Marinkaisten koulut muodostavat yhteisen oppilaaksiottoalueen, jonka
1. luokan oppilaiden oppilaaksiotosta koulujen kesken päättää sivistyslautakunnan
opetuspalvelujen suomenkielinen jaosto.
Ruotsalon koulun iltapäivätoiminta
p. 040 8068 289
Marinkaisten koulun iltapäivätoiminta
p. 040 8066 010

8 LOHTAJAN KIRKONKYLÄ
Lohtajan kirkonkylän koulu, os. Karhintie 3, puh. 040 4882 851
Rehtori Juha Salo puh. 050 5353 748
s-posti: juha.salo(at)kokkola.fi
Apulaisrehtori Virpi Niemelä puh. 050 511 8728

s-posti: virpi.niemela(at)kokkola.fi
Myös Alaviirteen alueen oppilaiden lähikoulu.
Lohtajan kirkonkylän koulun iltapäivätoiminta
p. 044 5007 676

9 VEIKKO VIONOJA - RAHKONEN
Veikko Vionojan koulu, os. Vionojantie 29, puh. 050 4436 899
Rehtori Maila Koivumäki puh. 050 4436 899
s-posti: maila.koivumaki(at)kokkola.fi
Rahkosen koulu, os. Rahkosentie 246, puh. 040 8065 432
Rehtori Ilkka Jäntti puh. 050 4436 896
s-posti: ilkka.jantti(at)kokkola.fi
Veikko Vionojan ja Rahkosen koulut muodostavat yhteisen oppilaaksiottoalueen,
jonka 1. luokan oppilaiden oppilaaksiotosta koulujen kesken päättää sivistyslautakunnan opetuspalvelujen suomenkielinen jaosto.
Veikko Vionojan koulun iltapäivätoiminta (ryhmäperhepäiväkoti Muksula) p. 040
3541 997
Rahkosen koulun iltapäivätoiminta (ryhmäperhepäiväkoti Päivänpaiste)
p. 050 4436 901

TIEDUSTELUT
Tiedusteluihin vastaavat
oppilaaksioton osalta koulujen rehtorit
sekä hallintopäällikkö Sanna Löfström
p. 050 5688201, s-posti sanna.lofstrom(at)kokkola.fi
koulukuljetusten osalta hankintasihteeri Marika Harmaala
p. 044 7809 913 s-posti; marika.harmaala(at)kokkola.fi
Lohtajan alueen koulujen osalta koulusihteeri Tarja Luikku
p. 040 4892 367, s-posti: tarja.luikku(at)kokkola.fi
Kälviän alueen osalta koulusihteeri Virpi Leppälä
p. 050 3624 921, s-posti: virpi.leppala(at)kokkola.fi
Ullavan alueen osalta rehtori Maila Koivumäki
p. 050 4436 899, s-posti maila.koivumaki(at)kokkola.fi
Iltapäivätoiminnan osalta koordinaattori Carita Laitala
p. 044 7809 300, s-posti: carita.laitala(at)kokkola.fi

KOKKOLAN KAUPUNKI
Sivistyskeskus

OHJE VERKKOPALVELU WILMAN KÄYTTÖÖN
1. Kirjaudu postissa saamasi kirjeen mukaisesti sähköisen ilmoittautumisen Wilmalomakkeeseen (https://kokkola.inschool.fi) huoltajan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja
salasanalla.

2.Klikkaa sivun yläreunasta kohtaa ”Lomakkeet” ja sen jälkeen ”Ilmoittautuminen perusopetukseen 2021”.

3. Sieltä aukeaa sähköisen ilmoittautumisen lomake. Lomakkeen yläosassa on vielä tärkeimmät
ohjeet, jotka kannattaa lukea ennen ilmoittautumisen täyttämistä.

4. Kun olet täyttänyt kaikki tarvittavat kentät, tulee sinun vielä allekirjoittaa ilmoitus ja tallentaa
tiedot. Kun näytölle tulee ”Tiedot on nyt tallennettu” – kuvake, antamasi tiedot ovat tallentuneet
Kokkolan kaupungin oppilasrekisteriin. Jos haluat, voit tulostaa hakemuksen sivun yläreunassa
olevasta ”Tulostettava versio” -linkistä.

Voit muuttaa antamiasi tietoja ilmoittautumisaikana. Mikäli et halua käyttää sähköistä ilmoittautumista, tulee sinun pyytää lomake sivistyskeskuksesta puhelimitse tai käymällä
kaupungintalon asiakaspalvelussa ilmoittautumista varten 24.2.2021.
Huom! Sähköisen ilmoittautumisen lisäksi ei tarvitse täyttää paperilomaketta.

