Painotettu opetus ja A-kielet alakoulussa
Painotettu opetus
Toisen vuosiluokan oppilailla on mahdollisuus hakea matemaattisluonnontieteelliseen painotukseen ja musiikkipainotukseen. Painotetussa opetuksessa oppilailla on pääsääntöisesti vaativammat sisältöja taitotavoitteet, mutta arviointi on aina opetussuunnitelman perusteiden mukainen. Oppilaat opiskelevat pääsääntöisesti painotusainetta enemmän kuin ei-painotetussa opetuksessa olevat oppilaat.
Hakuaika on 7.1.–15.1.2016. Painotettuun opetukseen haetaan Hakemus painotettuun opetukseen -hakulomakkeella,
jonka voi pyytää oman koulun kansliasta tai tulostaa osoitteessa espoo.fi/opetuksenlomakkeet. Lomake palautetaan
omalle luokanopettajalle viimeistään 15.1.2016. Lisätietoa
myös sivulta espoo.fi/kouluunhakeminen.

é
1

ß

Painotettuun opetukseen voidaan ottaa yleensä yksi opetusryhmä/vuosi. Ryhmät muodostetaan, jos ryhmässä on vähintään 18
espoolaista valintakriteerit täyttävää oppilasta.
Oppilaat valitaan painotettuun opetukseen hakemusten, valintakokeiden, työnäytteiden tms. perusteella. Kuhunkin painotukseen
on yhtenäiset valintakriteerit ja yhteiset valintakokeet. Painotettuun
opetukseen valituilla oppilailla ei ole koulumatkaetuutta eikä heidän
nuoremmilla siskoillaan tai veljillään ole lähikoulua hakiessaan sisarusperusteeseen liittyvää oikeutta päästä samaan kouluun.
Hakijat, jotka ovat suorittaneet testin hyväksytysti tai ylittäneet
hyväksytyksi tulemisen alimman pistemäärän, mutta eivät ole tulleet valituksi oppilaspaikkojen rajallisen määrän vuoksi, otetaan
varasijalle paremmuusjärjestyksessä. Jos paikkoja vapautuu kevään ja kesän kuluessa elokuun loppuun mennessä, rehtori kutsuu
vapautuneelle paikalle varasijalle valitun hakijan varasijalistan mukaisesti. Varasijalista raukeaa elokuun lopussa.
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MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN PAINOTUS
MERITORIN KOULUSSA
Matemaattis-luonnontieteellisessä opetuksessa pyritään oppilaan
oman käsitteellisen ajattelun kehittämiseen. Opetus ohjaa oppilasta löytämään asiayhteyksiä sekä etsimään ratkaisuja ongelmiin. Lähtökohta oppimiselle on oppilaan aikaisemmin oppimat
tiedot, taidot ja kokemukset. Kokemuksellinen ja elämyksellinen
opetus vahvistaa oppilaan myönteistä ympäristö- ja luontosuhdetta.
Hakeminen
Huoltajat täyttävät Hakemus painotettuun opetukseen -hakulomakkeen ja liittävät siihen kopion lapsensa 2. luokan välitodistuksesta. Lomake liitteineen palautetaan lapsen oman luokan opettajalle viimeistään 15.1.2016.
Hakijat osallistuvat valintakokeeseen Meritorin koulussa tiistaina 2.2.2016 klo 8–10. Valintakoe koostuu äidinkielen, matematiikan ja luonnontieteiden osioista, joissa mitataan 2. luokan
opetussuunnitelman mukaisia tietoja, taitoja ja osaamista. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua.
Valinta
Hakijat valitaan matemaattis-luonnontieteelliseen opetukseen valintakokeen sekä 2. luokan matematiikan väliarvioinnin perusteella.
Meritorin matemaattis-luonnontieteellisen painotuksen valintaperusteista saa lisätietoa koulun kotisivuilta espoo.fi/meritorinkoulu.

MUSIIKKIPAINOTUS JOUSENKAAREN,
LINTUVAARAN, MAININGIN, PÄIVÄNKEHRÄN
JA RASTAALAN KOULUISSA
Musiikkiluokilla annetaan valmiuksia ja virikkeitä monipuoliseen
musiikin harrastamiseen. Opetuksessa painotetaan oppilaan
omaa musisointia laulamalla ja soittamalla sekä syvennetään musiikkitietoutta. Musiikkiluokille voivat hakea oppilaat, jotka ovat
kiinnostuneita musiikista ja joilla on halu opiskella musiikkia.
Hakeminen
Huoltajat täyttävät Hakemus painotettuun opetukseen -hakulomakkeen ja palauttavan sen lapsen oman luokan opettajalle viimeistään 15.1.2016.
Hakijat osallistuvat musikaalisuustesteihin siinä koulussa, johon ensisijaisesti haluavat opiskelemaan. Valintakoe koostuu musikaalisuustestistä (Karman testi), sävelen-, melodian- ja rytmintoistokokeista, laulunäytteistä ja mahdollisesta soittonäytteestä.
Hakijat esittävät yksinlauluosuudessa kaksi laulua, jotka arvioidaan erikseen. Toinen laulu on Hämä-hämä-häkki, ja toinen lauluista on vapaavalintainen. Hakijat voivat halutessaan antaa soittonäytteen valitsemallaan soittimella. Valintakokeeseen lähetetään erillinen kutsu.
Valinta
Hakijat valitaan musiikkiluokille musiikkitestin perusteella. Tarvittaessa testitulos huomioidaan muissa hakutoiveena olevissa kouluissa. Lisätietoa musiikkipainotuksen valintakriteereistä saa koulujen kotisivuilta.
Koulukohtaiset tiedotustilaisuudet musiikkipainotuksesta:

Meritorin koulu järjestää matemaattis-luonnontieteellisestä
painotuksesta tiedotustilaisuuden ti 12.1.2016 klo 18.
Huoltajien tilaisuus on Mediateekissä, oppilaille
toiminnallinen osuus laboratorioluokassa.
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JOUSENKAAREN KOULU
espoo.fi/jousenkaarenkoulu
Ke 13.1.2016 klo 18. Tilaisuuden alussa on lyhyt tiedotusosuus
kieltenopiskelusta.
LINTUVAARAN KOULU
espoo.fi/lintuvaarankoulu
Ke 13.1.2016 klo 18
MAININGIN KOULU
espoo.fi/maininginkoulu
Ma 11.1.2016 klo 18–19.30
PÄIVÄNKEHRÄN KOULU
espoo.fi/paivankehrankoulu
Ti 12.1.2016 kello 18, Opinmäki
Huom! Päivänkehrän koulun musiikkiluokat toimivat
Opinmäessä lukuvuonna 2016–2017.
RASTAALAN KOULU
espoo.fi/rastaalankoulu
Ke 13.1.2016 klo 18, Rastaalan Ylätalon ruokala
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A1-kieli – Saksan,
ranskan tai kiinan opiskelu
Espoon kouluissa on mahdollista opiskella kaikille yhteisenä ensimmäisenä vieraana kielenä eli A1-kielenä 3. luokalta alkaen englantia, saksaa, ranskaa tai kiinaa. Suurimmassa osassa kouluja A1kielenä on englanti.
Saksan opetusta järjestetään Kantokasken ja Mankkaanpuron
kouluissa ja ranskan opetusta Aarnivalkean, Jousenkaaren ja
Kantokasken kouluissa, mikäli vähintään 14 oppilasta valitsee kielen. Kiinan opetusta järjestetään Auroran koulussa, mikäli vähintään 10 oppilasta valitsee kielen.
✗ Jos oppilas haluaa opiskella englantia, sen opiskelu on aloitettava viimeistään 4. luokalla vapaaehtoisena vieraana kielenä
eli A2-kielenä. Englannin kielen opiskelua ei voi aloittaa Espoossa enää myöhemmin.
✗ Oppilaalla alkaa toisen kaikille yhteisen kielen eli B1-kielen
opiskelu 6. luokalta. B1-kielenä kaikki opiskelevat ruotsia.
Hakeminen toiseen kouluun
Jos huoltajat haluavat lapsensa opiskelevan sellaista A1-kieltä, joka ei ole lapsen nykyisen koulun kieliohjelmassa, huoltajat voivat
hakea lapselle paikkaa toisesta koulusta. Huoltajat täyttävät
Hakemus/päätös koulunkäynnistä muussa kuin omassa lähikoulussa
-hakulomakkeen ja palauttavat sen viimeistään 15.1.2016 siihen
kouluun, johon toivovat lapsensa pääsevän.
Hakulomakkeen saa koululta tai osoitteesta
espoo.fi/opetuksenlomakkeet.

Valinta
Hakijat valitaan toissijaiseen kouluun opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan vahvistamien perusopetuksen oppilaaksiottoa koskevien
linjausten mukaisesti. Yksityiskohtaiset valintaperusteet löytyvät
espoo.fi/kouluunhakeminen. Toissijaiseen kouluun valituilla oppilailla ei ole koulumatkaetuutta eikä heidän nuoremmilla siskoillaan
tai veljillään ole myöhemmin sisarusperusteeseen liittyvää oikeutta
päästä samaan kouluun.
Lisätietoa A1-kielten opiskelusta saa koulujen kotisivuilta:
AARNIVALKEAN KOULU (ranska)
espoo.fi/aarnivalkeankoulu
AURORAN KOULU (kiina)
espoo.fi/aurorankoulu
JOUSENKAAREN KOULU (ranska)
espoo.fi/jousenkaarenkoulu
KANTOKASKEN KOULU (saksa, ranska)
espoo.fi/kantokaskenkoulu
MANKKAANPURON KOULU (saksa)
espoo.fi/mankkaanpuronkoulu

Auroran koulu aloittaa syksyllä 2016
ensimmäisenä peruskouluna Espoossa
opettamaan kiinan kieltä. Opetus pitää
sisällään kielen opiskelun lisäksi kiinalaiseen
kulttuuriin tutustumista. Kieltä opitaan aluksi
toiminnallisesti leikkien ja laulujen avulla.
Lisätietoja saa Auroran koulun rehtorilta
Ulriika Huimalta, p. 043 825 7292 tai
koulun kotisivuilta espoo.fi/aurorankoulu.
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