TERVETULOA KOULUUN!
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WELCOME TO SCHOOL!
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Koulun aloitus on tärkeä ja jännittävä vaihe lapsen elämässä. Lapselle avautuu uusi
maailma, johon kuuluvat uudet tavat, yhteiset pelisäännöt, lapset, aikuiset ja erilaiset
oppimisympäristöt. Perusopetuksen tärkein tavoite on tukea oppilaan kasvua ja
oppimista sekä antaa hänelle elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja.
Jokainen koulun aloittava lapsi on ainutlaatuinen. Lasta tuetaan oppimisessa hänelle
sopivalla tavalla. Koulun aloittava lapsi tarvitsee ohjausta ja turvaa. Siksi on tärkeää,
että huoltajat ja koulu yhdessä tukevat oppilaan koulunkäyntiä. Vanhemmat voivat
keskustella opettajan kanssa oppimisesta ja muista lapsen elämän asioista. Tervetuloa
yhteistyöhön!

NÄIN ILMOITAT LAPSESI ENSIMMÄISELLE LUOKALLE
Peruskoulun ensimmäiselle luokalle
ilmoittautuminen ja kouluun haku
ovat 8.1.–20.1.2021. Täytä Wilmassa
Peruskoulun ensimmäiselle
luokalle ilmoittautuminen -lomake
(wilma.espoo.fi). Saat avainkoodin
Wilma-tunnuksen luomista varten ja
ohjeet Wilma-tunnuksen luomiseen
tämän esitteen mukana tulevasta
henkilökohtaisesta kirjeestä.
Jos et voi täyttää lomaketta Wilmassa,
tulosta ja täytä lomake Peruskoulun
ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen
(espoo.fi/opetuksenlomakkeet).
Postita paperinen lomake siten, että
se on perillä viimeistään 20.1.2021.
Paperisen lomakkeen palautusosoite:
Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö,
oppilasasiain sihteeri Sara Raitala, PL 31,
02070 ESPOON KAUPUNKI.

LISÄÄ TIETOA KOULUUN
HAKEMISESTA JA OPISKELUSTA
PERUSKOULUSSA
Tarkemmat ohjeet lähikouluun tai eri
opetusmuotoihin hakemiseksi löytyvät
osoitteesta espoo.fi/kouluunhakeminen.
TARVITSETKO APUA
ILMOITTAUTUMISEEN?
Oppilasasiainsihteeri auttaa
maanantaista perjantaihin sähköpostitse
oppilasrekisteri@espoo.fi ja puhelimitse
040 507 0817. Varauduthan hakuaikana
siihen, että puheluissa voi olla ruuhkaa.

KOULUN ALOITTAMISEN TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT
•
•
•
•
•
•

Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen ja kouluun hakeminen 8.1.–20.1.2021
Englanninkielisen opetuksen valintakoe 2.–3.2.2021
Kaksikielisen ja kielikylpyopetuksen valintakokeet 3.–4.2.2021
Iltapäivätoimintaan hakeminen Wilmassa 8.1.-10.5.2021
Oman äidinkielen opetukseen hakeminen Wilmassa 7.1.–30.4.2021
Koulumatkaedun hakeminen lomakkeella (espoo.fi/opetuksenlomakkeet)
viimeistään 17.5.2021
• Tutustumispäivä koulutulokkaille ja heidän huoltajilleen toukokuussa. Koulut ilmoittavat
tarkan päivän verkkosivuillaan espoo.fi/koulunnimi (esim. espoo.fi/aarnivalkeankoulu).
• Ensimmäinen koulupäivä 11.8.2021

The beginning of the school journey is an important and exciting step in a child’s life.
This new phase includes new habits, roles, shared rules, friends and adults, together
with a variety of learning environments. Basic education aims at supporting children
in their overall growth and learning by providing them with knowledge and skills that
are needed now and in the future world. In addition to academic skills, soft skills are
also practised on a daily basis.
At school, every pupil’s individual personality and ways of learning are taken into
consideration. It is important that we collaborate to ensure the best possible school
journey for each child. We encourage you to actively collaborate with the school in
any matter.

HOW TO ENROL YOUR CHILD IN THE 1ST GRADE OF
COMPREHENSIVE SCHOOL
Enrolling in the 1st grade of comprehensive
school takes place between 8 January
and 20 January 2021 through the Wilma
system at wilma.espoo.fi where you will
need to fill in the form Application for
1st grade of comprehensive school. To
create a personal Wilma user account,
please use the key code that you received
in the personal notification letter with this
brochure.
If you are unable to use Wilma,
you can fill in a paper form at
espoo.fi/educationforms. The paper form
must be submitted by 20 January 2021.
Send the form by post to the following
address: Finnish Education Unit, Secretary
of Student Affairs Sara Raitala, P.O. Box 31,
FI-02070 CITY OF ESPOO.

FURTHER INFORMATION ABOUT
SCHOOL ADMISSIONS AND BASIC
EDUCATION
For additional information about enrolling
in a local school or how to apply for
different forms of education, visit
espoo.fi/schooladmissions.
DO YOU HAVE QUESTIONS?
The secretary of student affairs will help
you via e-mail at oppilasrekisteri@espoo.fi
and/or by phone, tel. +358 40 507 0817.
Please note that the line may be busy
due to a large number of calls during the
application period.

IMPORTANT DATES
• Enrol in the 1st grade and apply to school: 8–20 January 2021
• Entrance examination for English-language education: 2–3 February 2021
• Entrance examinations for bilingual education (Finnish-English) and Swedish language
immersion education: 3–4 February 2021
• Apply for afternoon activities of basic education through Wilma: 8 January–10 May 2021
• Apply for mother tongue instruction for the pupil through Wilma: 7 January–30 April 2021
• Apply for school transport benefit by 17 May 2021 (form at espoo.fi/opetuksenlomakkeet)
• School introductory events for guardians and new pupils will be held in May. Schools
will publish the exact dates on their websites (espoo.fi/schoolsname, for example
espoo.fi/aarnivalkeankoulu)
• First day of school on 11 August 2021

Espoossa on 75 suomenkielistä
peruskoulua ja 11 ruotsinkielistä
peruskoulua. Lisäksi kaupungissa on
kaksi yksityiskoulua, Espoon kristillinen
koulu (ekk-koulu.com) ja Espoon
Steinerkoulu (espoonsteinerkoulu.fi),
joiden hakuohjeet löytyvät koulujen
verkkosivuilta.
Jos lapsi pystyy opiskelemaan
suomeksi ja ruotsiksi, voit valita,
ilmoitatko lapsen suomenkieliseen vai
ruotsinkieliseen peruskouluun. Jos
haet paikkaa lapsellesi ruotsinkielisestä
peruskoulusta, ota yhteyttä
ruotsinkielisiin sivistyspalveluihin
hakuaikana 8.–20.1.2021 ma–pe klo 10–12.
Yhteystiedot: skolanmalan@esbo.fi tai
puhelimitse 09 8162 7600

There are 75 Finnish-speaking and
11 Swedish-speaking comprehensive
schools in Espoo. In addition, there are
two private schools – Espoon kristillinen
koulu (ekk-koulu.com) and Espoon
Steinerkoulu (espoonsteinerkoulu.fi).
For information about applying in
the private school please visit their
websites.
If your child is able to attend school
in both Finnish and Swedish, you can
choose whether you enrol the child in a
Finnish-speaking or Swedish-speaking
school. If you wish to apply for a place in
a Swedish-speaking school for your child,
please contact Swedish Education and
Cultural Services during the application
period from 8 January to 20 January
2021 (Mon–Fri 10:00–12:00). Contact
information: skolanmalan@esbo.fi or
tel. 09 8162 7600.

