Kouluun ilmoittaudutaan joko
sähköisesti tai käymällä koululla
1) Ilmoittautuminen omaan lähikouluun
Omaan lähikouluun ilmoittaudutaan 13.–29.1.2021
sähköisen ASTI-järjestelmän kautta: asti.hel.fi. Lapselle
osoitettu oma lähikoulu kerrotaan oheisessa oppivelvollisuusilmoituksessa.
Alla mainituissa tilanteissa omaan lähikouluun ilmoittaudutaan kuitenkin käymällä koulussa:
•
•
•
•

•
•

lapsesi on aloittamassa koulun vuotta säädettyä
myöhemmin
haet nyt lapsellesi päätöstä perusopetuksen aloittamisesta vuotta säädettyä aiemmin tai myöhemmin
lapsellesi on myönnetty pidennetty oppivelvollisuus
haet lapsellesi pidennettyä oppivelvollisuutta ja hän jatkaa
toisen esiopetusvuoden päiväkodissa, jolloin tehdään
päätös perusopetuksen aloittamisesta vuotta säädettyä
myöhemmin
haet lapsellesi erityistä tukea perusopetukseen
lapsesi ilmoittautuu oman lähikoulun kielikylpy-opetukseen.

Jos haluat vaihtaa oppivelvollisuusilmoituksessa
mainitun lapsesi ruotsinkielisen lähikoulun suomenkieliseen tai päinvastoin, ilmoittaudu toivomallasi lähikoululla

2) Ilmoittautuminen muuhun kuin lähikouluun
Jos haluat ilmoittaa lapsesi johonkin muuhun kuin lähikouluun, ilmoittaudu haluamallasi koululla 20.1.2021 alla
olevan mukaisesti. Kouluun otetaan aina ensisijaisesti
oman oppilaaksiottoalueen oppilaat, mutta jos koulussa
on tilaa, myös muualta tulevia voidaan ottaa oppilaaksi.
Jos lapsi otetaan muun kuin lähikoulun oppilaaksi,
hänellä ei ole enää ehdotonta oikeutta päästä asuinosoitteensa mukaiseen lähikouluun. Huoltaja vastaa oppilaan
mahdollisista kuljettamisesta aiheutuvista kustannuksista.
A1-kieleksi muu kuin oman lähikoulun kieli
Jos lapsesi haluaa opiskella A1-kielenä jotain sellaista
kieltä, joka ei kuulu hänelle osoitetun lähikoulun kielivalikoimaan, ilmoita lapsesi käymällä siinä koulussa, jossa
toiveiden mukaista A1-kieltä voi opiskella. Ilmoittautumisaika koululla on ke 20.1.2021 klo 8−10 ja klo 17−19.
A1-kielenä voi Helsingissä opiskella englantia, espanjaa,
kiinaa, pohjoissaamea, ranskaa, ruotsia, saksaa, venäjää
tai viroa. Koulujen kielitarjonta löytyy koulun kotisivuilta:
edu.hel.fi/kouluhaku.
A1-kieleksi kiina
Jos lapsesi haluaa aloittaa A1-kielenä kiinan opiskelun,
ilmoita lapsesi kouluun käymällä Meilahden ala-asteen
koulussa tai Itäkeskuksen peruskoulussa ke 20.1.2021
klo 8−10 tai klo 17−19.

Kielikylpyopetus
Jos lapsesi jatkaa esiopetuksessa alkaneessa kielikylpyohjelmassa, ilmoita lapsesi käymällä kielikylpypolun
mukaisessa koulussa ke 20.1.2021 klo 8−10 tai klo 17−19.
Esiopetusryhmän mukaan määrittyvän kielikylpykoulun
löydät osoitteesta: hel.fi/kielikylpy.
Kaksikielinen, englanninkielinen ja musiikin
painotettu opetus
Osa kouluista tarjoaa musiikin painotettua, kaksikielistä tai englanninkielistä opetusta. Helsingissä tarjotaan kaksikielistä opetusta englannin, espanjan, kiinan,
venäjän ja viron kielellä. Painotettuun, kaksikieliseen ja
englanninkieliseen opetukseen haetaan ilmoittautumalla
soveltuvuuskokeeseen täyttämällä hakulomake ja palauttamalla se 29.1.2021 mennessä. Hakulomake ja palautusohjeet löytyvät osoitteesta: edu.hel.fi/tervetuloakouluun.
Näiden opetusten lisäksi Pasilan peruskoulussa järjestetään kaksikielistä pohjoissaame-suomi –opetusta, joka
on avoinna kaikille halukkaille, eikä opetukseen haettaessa järjestetä soveltuvuuskoetta. Ilmoittautumisaika
Pasilan peruskoululla on ke 20.1.2021 klo 8−10
ja klo 17−19.
Jos lapsesi ei aloita kaupungin osoittamassa lähikoulussa, ilmoita asiasta oppivelvollisuusilmoituksessa
mainitun lähikoulun rehtorille.
Jos lapsesi jää kotiopetukseen, tulee tästä tehdä kotiopetusilmoitus, joka toimitetaan lapsen asuinosoitteen
mukaiseen lähikouluun. Lisätietoa kotiopetuksesta ja
kotiopetusilmoitus löytyvät osoitteesta:
edu.hel.fi/tervetuloakouluun

Iltapäivätoiminta
Iltapäivätoiminnan hakuaika on 22.3.−23.4.2021.
Lisätietoa iltapäivätoimintaan hakemisesta,
toimintapaikoista ja aamupäivätoiminnasta on sivulla
www.hel.fi/iltapaivatoiminta.

1.

henkilötunnus

Etunimet Sukunimi

Tervetuloa kouluun!
Lapsenne täyttää tänä vuonna 7 vuotta ja hänen oppivelvollisuutensa alkaa.
Kaupunki on osoittanut jokaiselle lapselle koulupaikan hänen asuinosoitteen
mukaisesta peruskoulusta, joka on lapsen lähikoulu. Voit ilmoittautua sähköisesti
osoitettuun lähikouluun. Sähköinen ilmoittautuminen muuhun kuin lähikouluun ei ole
vielä mahdollista. Ilmoittautumisohjeet löydät täältä.

Ilmoittautuminen
lähikouluun
13.–29.1.2021
osoitteessa
asti.hel.fi

Lisätietoja vaihtoehdoista ja kouluun ilmoittautumisesta voit lukea koteihin
postitetusta Tervetuloa kouluun -oppaasta tai edu.hel.fi/tervetuloakouluun
-sivustolta. Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen asiakasneuvonta
palvelee numerossa 09 310 44986 arkisin klo 10 –12 ja 13 – 15.
Mikäli tarvitset tukea palvelun käytössä, tai siinä ilmenee ongelmia, olethan
yhteydessä käytön tukeen puh. 09 310 88800. Tuki palvelee arkisin klo 8–18.
Viimeinen kouluun ilmoittautumispäivä 29.1.2021.
Jatka ilmoittautumaan

2.

Tervetuloa ilmoittautumaan
ensimmäiselle luokalle.

Oppivelvollisen kouluun ilmoittautuminen
Kaupunki on osoittanut jokaiselle lapselle koulupaikan hänen asuinosoitteen
mukaisesta peruskoulusta, joka on lapsen lähikoulu. Voit seuraavaksi ilmoittautua
lähikouluun.

Sisäänkirjautuminen

Osoitettu lähikoulu tai muun kotimaisen kielen mukainen lähikoulu

Avaa selain tietokoneellasi, tabletillasi
tai älypuhelimellasi.
•
•
•
•
•
•
•

Siirry osoitteeseen asti.hel.fi
Valitse haluamasi toimintakieli sivun
oikeasta ylälaidasta
Paina painiketta Suomi.fi-tunnistus
Tunnistaudu valitsemaasi
tunnistustapaa käyttäen
Valitse Jatka
Valitse Jatka palveluun
Tarkista tietosi ja siirry eteenpäin

Jokaisella perusopetuksen aloittavalla lapsella on paikka kaupungin
osoittamassa lähikoulussa. Lapsella on mahdollisuus opiskella myös
toisen kotimaisen kielen mukaisessa lähikoulussa.

3.

Osoitettu lähikoulu tai muun kotimaisen kielen mukainen lähikoulu
Helsinki on jaettu oppilaaksiottoalueisiin ja jokaiselle lapselle on osoitettu
koulupaikka asuinosoitteen mukaisesta lähikoulusta. Voitte ilmoittaa lapsen
kaupungin osoittamaan lähikouluun, joka on alla ensimmäisenä vaihtoehtona. Alla
näette myös lapsenne toisen kotimaisen kielen mukaisen lähikoulun. Jos haluatte
ilmoittaa lapsenne tähän vaihtoehtoon, ilmoittautumisohjeet löydätte valinnan
alta. Ilmoittautuminen toisen kotimaisen kielen mukaiseen lähikouluun tarvitsee
suostumuksen kaikilta lapsen huoltajilta.

Kouluun ilmoittautuminen
1.

Näet lapsen kohdalla tiedotteen kouluun
ilmoittautumisesta, kun ilmoittautuminen
on käynnissä.
Paina painiketta Jatka ilmoittautumaan

2.

Valitse Osoitettu lähikoulu ja paina
Jatka seuraavaan

3.

Valitse A1-kielitoive ja paina
Jatka seuraavaan*)
Esikatsele hakemus ja tarkista,
että tiedot ovat oikein

4.

Paina painiketta Lähetä hakemus

*) Osa kouluista tarjoaa kielirikasteista opetusta
englannin kielellä. Jos valitset kielirikasteiseen
opetukseen osallistumisen, osassa kouluista A1-kieli
on automaattisesti englanti eikä tätä vaihtoehtoa
voi muuttaa, kun taas joissakin kouluissa myös
kielirikasteiseen opetukseen osallistuvat oppilaat
voivat valita A1-kieleksi muun kuin englannin.

Kaupungin osoittama lähikoulupaikka
Kallion ala-asteen koulu, suomenkielinen perusopetus
Ensimmäisen kielen opiskelu (A1-kieli) alkaa kaikilla ensimmäisellä luokalla
ja sitä opiskellaan 2 tuntia viikossa. Pyydämme teitä ilmoittamaan lapsenne
A1-kielitoiveen. Toiveiden mukaiset opetusryhmät perustetaan, kun
ilmoittautuneita on vähimmäisoppilasmäärän verran.
1. A1-kielitoive

2. A1-kielitoive

Tyhjennä
Lisätietoa
Koulun kotisivu
Oppilaaksiotto

4.

!

Hakemuksen lähettäminen

Lähettämisen jälkeen hakemusta ei voi muokata. Tarkastathan
että kaikki valinnat vastaavat lapsen jokaisen huoltajan toiveita.

Lähetä hakemus

Peruuta ja palaa hakemukseen

Tyhjennä

