Tiedote 2. luokan oppilaiden huoltajille

Painotettu opetus ja A-kielet 2020-2021
Painotettu opetus
Toisen vuosiluokan oppilailla on mahdollisuus hakea matemaattis-luonnontieteelliseen painotukseen ja musiikkipainotukseen kolmannen luokan alusta alkaen. Vaikka oppilailla on pääsääntöisesti vaativammat sisältö- ja taitotavoitteet painotetussa
opetuksessa, on arviointi aina opetussuunnitelman perusteiden
mukainen. Oppilaat opiskelevat pääsääntöisesti painotusainetta
enemmän kuin ei-painotetussa opetuksessa olevat oppilaat.
Painotettuun opetukseen perustetaan yleensä yksi opetusryhmä/vuosi. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on päättänyt
painotettuun opetukseen perustettavista opetusryhmistä ja opetukseen valittavista oppilaiden vähimmäis- ja enimmäisoppilasmääristä 23.10.2019.
Oppilaat valitaan painotettuun opetukseen valintakokeiden
perusteella. Painotettuun opetukseen valitulla oppilaalla ei ole
koulumatkaetuutta, eikä oppilaan nuoremmalla siskolla/veljellä
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ole lähikoulua hakiessaan sisarusperusteeseen liittyvää oikeutta
päästä samaan kouluun. Jos oppilas luopuu oppilaspaikastaan
painotetussa opetuksessa, huoltajan tulee erikseen hakea lastaan lähikouluun.

Hakuaika
Painotettuun opetukseen 3. luokalle haetaan
16.12.–10.1.2020.
Lisätiedot
Painotettua opetusta tarjoavat koulut ja suomenkielisen
opetuksen tulosyksikön oppilasasioiden asiantuntija
p. 09 816 52044.
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Matemaattis-luonnontieteellinen opetus
Matemaattis-luonnontieteellisessä opetuksessa pyritään oppilaan oman käsitteellisen ajattelun kehittämiseen. Opetus ohjaa
oppilasta löytämään asiayhteyksiä sekä etsimään ratkaisuja
ongelmiin. Lähtökohtana oppimiselle ovat oppilaan aikaisemmin
oppimat tiedot, taidot ja kokemukset. Kokemuksellinen ja elämyksellinen opetus vahvistaa oppilaan myönteistä ympäristö- ja
luontosuhdetta. Opetusta tarjotaan vuosiluokilla 3–6 Meritorin
koulussa.
Hakeminen
Täytä Painotettuun opetukseen hakeminen -lomake ja palauta se
lapsesi omalle luokanopettajalle viimeistään pe 10.1.2020. Voit
täyttää ja tulostaa lomakkeen osoitteessa
espoo.fi/opetuksenlomakkeet tai voit pyytää sen koulun kansliasta. Myöhässä toimitettuja hakemuksia ei huomioida!
Lapsesi tulee osallistua valintakokeeseen pe 31.1.2020 klo 8.
Valintakoe järjestetään Otaniemessä sijaitsevan Kivimiehen koulun ruokasalissa (os. Lämpömiehenkuja 2). Valintakokeeseen ei
lähetetä erillistä kutsua.

Oppilasvalintaperusteet
Oppilaat valitaan matemaattis-luonnontieteelliseen opetukseen
kolmannelle luokalle valintakokeen perusteella. Valintakoe koostuu kolmesta osiosta:
- Matematiikan koe (0–24 pistettä)
- Luonnontieteen koe (0–17 pistettä)
- Äidinkielen koe (0–16 pistettä)
Oppilaat valitaan kokonaispistemäärän (0–57 pistettä) mukaisessa järjestyksessä. Hakijan tulee saavuttaa valintakokeen jokaisessa osiossa määritelty alin pistemäärä tullakseen valituksi
matemaattis-luonnontieteelliseen opetukseen. Jos hakijoiden
kokonaispistemäärä on sama, hakijoiden keskinäisen järjestyksen
ratkaisee arpa.

Tiedotustilaisuus
Huoltajille järjestetään tiedotustilaisuus matemaattisluonnontieteellisestä opetuksesta to 9.1.2020 klo 8-9
Kivimiehen koulun ruokasalissa (os. Lämpömiehenkuja
2). Oppilailla on mahdollisuus osallistua toiminnalliseen
osuuteen luonnontiedeluokassa.
Valintakoe
Pe 31.1.2020 klo 8, kokoontuminen Kivimiehen koulun
ruokasalissa. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua.
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Musiikkipainotettu opetus
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 haluavat opiskella sitä.
Opetusta tarjotaan vuosiluokilla 3–6 Jousenkaaren, Lintuvaaran, Päivänkehrän ja Rastaalan kouluissa sekä vuosiluokilla 3–9
Mainingin koulussa.

Hakeminen
Täytä Painotettuun opetukseen hakeminen -lomake ja palauta se
lapsesi omalle luokanopettajalle viimeistään pe 10.1.2020. Voit
täyttää ja tulostaa lomakkeen osoitteessa
espoo.fi/opetuksenlomakkeet tai voit pyytää sen koulun kansliasta. Myöhässä toimitettuja hakemuksia ei huomioida!
Lapsesi tulee osallistua valintakokeeseen siinä koulussa, joka
on hänen ensimmäinen hakutoiveensa. Valintakokeet järjestetään seuraavasti:
- Jousenkaaren koulu, to 30.1.2020
- Lintuvaaran koulu, ma 27.1.–ke 29.1.2020
- Mainingin koulu, ti 28.1.– ke 29.1.2020
- Päivänkehrän koulu, ti 28.1.– ke 29.1.2020
- Rastaalan koulu, to 23.1.– pe 24.1.2020
Valintakokeeseen lähetetään erillinen kutsu, jossa tarkemmat
tiedot.
Oppilasvalintaperusteet
Oppilaat valitaan musiikkipainotettuun opetukseen kolmannelle
luokalle valintakokeen perusteella. Valintakoe koostuu neljästä
osiosta:
- Toistotehtävä (0–50 pistettä)
- Laulunäyte (0–40 pistettä)
- Vapaaehtoinen soittonäyte (0–10 pistettä)
- Ryhmätehtävänä suoritettava musikaalisuustesti (0–20 pistettä)
Oppilaat valitaan valintakokeen kokonaispistemäärän (0–120
pistettä) mukaisessa järjestyksessä.
Jos hakijoilla on sama kokonaispistemäärä, hakijoiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee henkilökohtaisen osan (0–100 pistettä) pistemäärä. Jos myös henkilökohtaisen osan pistemäärä
on sama, hakijoiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee arpa.

Tiedostustilaisuudet
• Jousenkaaren koulu espoo.fi/jousenkaarenkoulu
ke 8.1.2020 klo 17.30, Riihitontuntie 7 B (02200 Espoo)
• Lintuvaaran koulu espoo.fi/lintuvaarankoulu
to 9.1.2020 klo 18, koulun ruokalassa
• Mainingin koulu espoo.fi/maininginkoulu
to 9.1.2020 klo 18, luokka 1180.
• Päivänkehrän koulu espoo.fi/paivankehrankoulu
ke 8.1.2020 klo 18
• Rastaalan koulu espoo.fi/rastaalankoulu
ke 8.1.2020 klo 18, koulun juhlasalissa
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Kaikille yhteisen ensimmäisen vieraan kielen eli A1-kielen opiskelu
Suurimmassa osassa Espooon peruskouluja A1-kielenä on englanti. Joissakin kouluissa on mahdollista opiskella A1-kielenä
myös ranskaa, saksaa tai kiinaa.
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.
Ruotsin A1-opetusta järjestetään ainoastaan kielikylpyluokilla
Suokan, Westendinpuiston ja Päivänkehrän kouluissa. Kielikylpyopetukseen haetaan erillisellä hakulomakkeella ja hakijat valitaan
kielikylpyopetukseen noudattaen lautakunnan hyväksymiä oppilasvalintaperusteita. Lisätietoa hakemisesta ja oppilasvalintaperusteista saa kielikylpyopetusta tarjoavista kouluista ja osoitteesta espoo.fi/kouluunhakeminen > Muuhun kuin lähikouluun
hakeminen.
• 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
(ei koske kielikylpyopetusta).

Hakeminen toissijaiseen kouluun
Jos haluat lapsesi opiskelevan sellaista A1-kieltä, joka ei ole lapsesi nykyisen lähikoulun kieliohjelmassa, voit hakea lapsellesi
paikkaa muusta kuin lähikoulusta eli ns. toissijaisesta koulusta.
Lapsesi saadessa paikan toissijaisesta koulusta, hän aloittaa 3.
luokan uudessa koulussa. Täytä Toissijaiseen kouluun hakeminen -lomake ja palauta se viimeistään pe 10.1.2020 siihen kouluun, johon toivot lapsesi pääsevän. Lomakkeen voi täyttää ja
tulostaa osoitteessa espoo.fi/opetuksenlomakkeet tai sen voi
pyytää koulun kansliasta.
Oppilasvalintaperusteet
Toissijaisia hakijoita voidaan ottaa vain, jos koulujen opetusryhmissä on vapaita oppilaspaikkoja sen jälkeen kun kaikille oppilaille on ensin osoitettu lähikoulu. Päätöksen toissijaiseen kouluun ottamisesta tekee koulun rehtori.
Oppilaat otetaan toissijaiseen kouluun seuraavassa järjestyksessä:
1. Koulun lähialueelta pois muuttanut oppilas, joka asuu edelleen
Espoossa, mutta haluaa jatkaa nykyisessä koulussaan
2. Koulumatkan lyhyys (Espoossa asuvat)
3. Arvonta (Espoossa asuvat)
4. Toisessa kunnassa asuva oppilas (jos useita hakijoita, suoritetaan arvonta)
Toissijaiseen kouluun otettu oppilas ei ole oikeutettu koulumatkaetuuteen, eikä oppilaan nuoremmalla siskolla/veljellä ole lähikoulua hakiessaan sisarusperusteeseen perustuvaa oikeutta
päästä samaan kouluun.

Lisätietoa A1-kielten opiskelusta
• 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
Kieltenopetuksen kehittäjäopettaja Nina Savisalo,
nina.savisalo@espoo.fi
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