Infon ohjelma:
• Tervetuloa! Yleistä koulun aloittamiseen liittyen
/Tiina Erkkilä-Wahtera, Oppimisen ja
koulunkäynnin tuen päällikkö
• MLL Suojatiepäivystys
• Terveisiä vanhempainyhdistyksestä / Tiia Östberg
• Ekaluokkalainen koulussa / Luokanopettaja Kati
Kollanen, erityisopettaja Taina Nuutinen ja rehtori
Pia-Maria Honkanen, Saunakallion koulu
• Wilma / Jenni Kettunen, perusopetuksen
asiantuntija
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Koulupolun aloittaminen
Järvenpäässä
lukuvuosi 2020-2021

Rehtorin terveiset ekaluokkalaisten kotiväelle


Kasvatuskumppanuus ja yhteydenpito matalalla kynnyksellä on kaikkien etu.



Aikuisten yhteistyö takaa hyvän alun koululaiselle ja lisää luottamuksen ja
turvallisuuden tunnetta.



Kaikki oppivat lukemaan ja laskemaan, näitä ei siis tarvitse osata ennen
koulun alkua.



Vahva pedagoginen tuki suunnataan alkuopetukseen, jotta koulupolku
rakentuisi mielekkääksi ja oppimista palvelevaksi.

Opettajien terveiset ekaluokkalaisten
huoltajille


Koulun aloittaminen on iso muutos koko perheelle ja herättää monenlaisia
tunteita.



Lapselta odotetaan paljon itsenäisempää toimintaa kuin esikoulussa
(pukeutuminen, riisuuntuminen, wc-asiat, rohkeus maistaa ruokia, koulumatka,
ajoissa kouluun lähteminen, perheen rutiinien luominen).



Matala kynnys yhteydenpitoon, muutamassa viikossa koululaisen rooli ja oma
paikka luokassa löytyvät. Aikuiset tukevat luokan ryhmäytymistä ja koulurutiinien
oppimista.



Läksyt ja lukujärjestyksen mukainen opiskelu kuuluvat koululaisen elämään.



Wilma on viestimisen perusväline esimerkiksi unohdusten ja myöhästymisten
merkitsemisessä. Opettaja(t) tavoitettavissa myös puhelimitse.



Yhteisopettajuus on tätä päivää, koulu on muuttunut viime vuosina monin tavoin.



Moni- ja kolmikannoissa kannattaa nostaa esille rohkeasti tuen tarpeet ja
mahdolliset huolet. Huoltajat ovat oman lapsensa asiantuntijoita ja meille on
tärkeää saada kaikki oleellinen tieto lapsesta.



Iltapäiväkerho on osa koulun toimintaa ja siellä noudatetaan koulun yhteisiä
sääntöjä.



Lepo on koululaiselle tärkeää ja harrastusten määrää kannattaa pohtia jo
ennen koulupolun alkamista.



Ruutu- ja peliajan vaikutukset koulunkäyntiin ovat yksilöllisiä, mutta näihin
käytetyn ajan rajaaminen on ollut usein tärkeässä roolissa onnistuneen
koulun aloituksen kanssa. Tähän kannattaa valmistautua jo kesällä
suuntaamalla lapsen mielenkiintoa myös muuhun touhuun ja tekemiseen.

Koululaisten
iltapäivätoiminta
Lukuvuosi 2020-2021

IP – koululaisten iltapäivätoiminta
• Tarkoitettu 1-2 –luokkien oppilaille ja erityistä tukea tarvitseville (kaikki luokka-asteet) oppilaille
• Iltapäivätoiminnan ryhmät toimivat päivittäin alkaen klo 12.00 ja päättyen klo 16.30 (Kristillinen koulu klo 16.00/17.00).
• Ryhmät tarjoavat lapselle turvallisen tavan viettää aikaa koulun jälkeen.
• IP-ryhmissä leikitään, liikutaan, tehdään läksyjä, ulkoillaan, nautitaan välipalaa, levätään ja askarrellaan ammattitaitoisten ohjaajien
opastuksella ja valvonnassa.
• Toiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä edistää lasten hyvinvointia.
• Toimintaa koordinoi Järvenpään kaupungin perusopetuspalvelut
• Iltapäivätoimintaa järjestävät Järvenpään kaupunki, Järvenpään ev.lut seurakunta ja Kristillinen koulu.

• Haku lukuvuoden 2020-2021 toimintaan alkaa 27.1.2020 ja tapahtuu
Wilman kautta.
• Ohjeistus hausta julkaistu tammikuun 2020 alussa www.jarvenpaa.fi
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Wilma

Koulupaikka Wilmassa:
• Huoltajan Wilma-tunnukset luodaan vahvalla tunnistautumisella, johon tarvitaan pankkitunnukset tai
mobiilivarmenne.
• Sama tunnus on voimassa koulun alettua. Käyttäjätunnuksena toimii sähköposti ja salasanan tulee olla
vähintään 8 merkkiä pitkä ja sisältää kolme seuraavista (isoja ja pieniä kirjaimia, numeroita tai
erikoismerkkejä)
• Koulupaikka vahvistetaan kohdasta LOMAKKEET
• Iltapäivätoiminnan paikkaa haetaan kohdassa HAKEMUKSET JA PÄÄTÖKSET
• Päätös koulupaikasta julkaistaan Wilmassa 31.3. mennessä. Luettavissa kohdassa Hakemukset ja
päätökset.
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Muutokset osoitettuun koulupaikkaan
• Koulupaikka määräytyy oppilaan väestörekisterissä olevan
asuinosoitteen perusteella.
• Muutosta koulupaikkaan haetaan samalla lomakkeella.
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Koulupaikka oppilaan muuttaessa
• Mikäli oppilaan kotiosoite muuttuu päätöksen jälkeen, ennen koulun alkua. On syytä olla viipymättä yhteydessä opetuspalveluihin.
-> Jenni Kettunen, puh. 040 315 2272 tai jenni.kettunen@jarvenpaa.fi
• Koulupaikka tarkistetaan aina oppilaan muuttaessa, myös Järvenpään sisällä.

Vuosiluokkien 1 – 6 oppilaalle osoitetaan uusi lähikoulu, jos jokin muu kuin entinen koulu on lähempänä uutta kotia. Muuttava oppilas
saa halutessaan jatkaa vanhassa koulussa lukuvuoden loppuun asti. Mikäli oppilas haluaa jatkaa edelleen seuraavana lukuvuonna
vanhassa koulussaan, huoltaja voi hakea oppilaalle toissijaista koulupaikkaa.

• Koulupaikan vahvistaminen lomaketta voi muokata hakuajan loppuun asti (9.2.2020).
• Muista painaa lopuksi Tallenna tiedot
• Kouluun tutustuminen on keskiviikkona 27.5.2020 klo 8.00-10.00. Tutustuminen tapahtuu yhdessä huoltajan kanssa.
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