LUKUVUOSI 2019–2020

TERVETULOA YLÄASTEELLE
Ensi syksynä aloittaa Rovaniemen kaupungissa uuden vaiheen
opiskelussa noin 660 peruskoulun 7. luokan oppilasta.
Monet asiat muuttuvat siirryttäessä alaluokilta yläluokille. Tulee
uudet opettajat, uusia luokkakavereita ja uusia oppiaineita sekä
lisää valinnaisaineita. Perusluokkasi jakautuu entistä useammin
pienemmiksi opetusryhmiksi.
Alakoulussa olet opiskellut koko ajan omassa tutussa luokassasi,
yläluokilla perusopetusryhmän (vastaa suurin piirtein 6. luokkaasi) lisäksi eri oppiaineissa on useita erilaisia opetusryhmiä ja
oppitunnit pidetään suurimmaksi osaksi kutakin oppiainetta
varten tarkoitetussa erikoisluokassa.
Alaluokilla sinulla on ollut oma luokanopettaja ja kenties muutama aineenopettaja. Yläluokilla sinulla on luokanopettajaa vastaava luokanvalvoja ja eri oppiaineissa niihin erikoistuneet aineenopettajat.

Kuvataidepainotteisuuden valintakoe järjestetään keskiviikkona 16.1.2019 klo 8.15–10.30. Pääsykokeen perusteella valituksi
tullut oppilas sijoitetaan Rantavitikan peruskouluun. Valinta on
sitova eikä oppilaalle varata muuta koulupaikkaa. Kaupunki ei
korvaa mahdollisesta koulukuljetuksesta aiheutuvia
kustannuksia kuvataidepainotteisuuden valinneille oppilaille.

OPPILASSIJOITTELU
(Koulutuslautakunta 19.5.2016 § 62)

ENSISIJAINEN OPPILAAKSIOTTO
Lapin urheiluakatemia on Rovaniemellä toimiva oppilaitosten
ja yhteistyötahojen verkosto, jonka tavoitteena on urheilijoiden opiskelun ja urheilu-uran tuloksekas yhdistäminen. Urheiluakatemian keskeisimpiä tehtäviä ovat huippu-urheilijoiden ja
huipulle pyrkivien urheilijoiden valmennuksen tehostaminen
sekä urheilijoiden opiskelun tukeminen.
Yläkouluakatemia on tarkoitettu 13–16 -vuotiaille huippuurheilu-uraa suunnitteleville, eri lajeja harrastaville nuorille.
Akatemiaan voi hakeutua kaikilta yläluokkien kouluilta. Akatemiatoiminta on leirimuotoista toimintaa. Yläkouluakatemia
koskee myös 7.-luokkalaisia. Kaikille avoin haku on 1.2.–
30.4.2019. Yläkouluakatemiaan haetaan sähköisellä
lomakkeella.
Lisätietoja Yläkouluakatemista saa yläkoulukoordinaattori
Terhi-Maria Mäkikyröltä
terhi-maria.makikyro@santasport.fi, puh. 020 798 4232.

Rovaniemen kaupungin perusopetuspalvelut on jaettu neljään
alueeseen, jotka toimivat pääsääntöisesti myös oppilaaksiottoalueina. Yhtenäisissä peruskouluissa oppilaat siirtyvät saman
koulun 7. luokille.
Yhtenäisiä peruskouluja Rovaniemellä ovat: Korkalovaaran peruskoulu, Muurolan peruskoulu, Ounasjoen peruskoulu, Ounasrinteen peruskoulu, Ounasvaaran peruskoulu, Lapin yliopiston
harjoittelukoulu ja Yläkemijoen koulu.

Alakemijoen alue
Alueella toimii Rantavitikan peruskoulu ja Muurolan peruskoulu.
Viirinkankaan koulun oppilaat siirtyvät Rantavitikan peruskouluun. Alakorkalon koulun, Hirvaan koulun ja Rautiosaaren
koulun oppilaat siirtyvät Muurolan peruskouluun.

Keskustan-Ounasjoen alue

YLÄLUOKKIEN PAINOTTEISUUDET
Rovaniemen kaupungin yläkoulujen painotteisuudet ovat koulujen sisäisiä valinnaisuuksia, joihin voivat hakeutua vain ko.
yläkouluihin sijoitetut oppilaat. Ainoastaan Rantavitikan peruskoulun kuvataidepainotteiseen opetukseen voidaan hakea kaikilta alakouluilta. Lisätietoja kuvataidepainotteisesta opetuksesta antaa rehtori Tiina Mölläri puh. 040 511 7680.
Oppilaan on tehtävä päätös 14.12.2018 mennessä, hakeutuuko
hän kuvataidepainotteiseen Rantavitikan peruskouluun. Oppilaan, joka päättää hakeutua kuvataidepainotteiseen opetukseen, tulee palauttaa valintalomake huoltajan allekirjoituksella
varustettuna omalle opettajalleen perjantaihin 14.12.2018
mennessä.
Valintalomakkeita saa oman alakoulun opettajalta tai
http://www.rovaniemi.fi/loader.aspx?id=7145d030-1a12-45dfa107-045ed5d0baee

Alueella toimivat Korkalovaaran peruskoulu, Ounasjoen peruskoulu ja syksystä 2017 alkaen myös Lapin yliopiston harjoittelukoulu muuttui yhtenäiseksi peruskouluksi, jonka kuudesluokkalaiset siirtyivät Harjoittelukoulun 7. luokan oppilaiksi. Harjoittelukouluun on mahdollisuus hakea koulunvaihtoa 7. luokalle samaan tapaan kuin kaupungin kouluillakin.
Vaaranlammen ja Ylikylän koulujen oppilaat siirtyvät Korkalovaaran peruskouluun. Meltauksen ja Nivankylän koulujen oppilaat siirtyvät Ounasjoen peruskouluun.

KOULUKULJETUS

Ounasvaaran alue
Alueella toimii Ounasrinteen koulu ja Ounasvaaran peruskoulu.
Kaukon, Koskenkylän ja Taipaleen koulujen oppilaat siirtyvät
Ounasvaaran peruskouluun.

Saarenkylän alue
Alueella toimii Napapiirin yläasteen koulu ja Yläkemijoen koulu. Nivavaaran koulun, Saaren koulun, Syväsenvaaran koulun ja
Vikajärven koulun oppilaat siirtyvät Napapiirin yläasteelle.

TOISSIJAINEN OPPILAAKSIOTTO
Koulutuksen järjestäjä voi osoittaa toisen lähikoulun, jos oman
oppilasalueen yläluokkien koulu ei pysty tarjoamaan oppilaalle
hänen tarvitsemaansa erityistä tukea (erityisopetuspäätös),
A2-kielivalinnan mukaista opetusta, lähikoulu ei sovellu oppilaalle terveydellisistä syistä (osoitetaan lääkärin tai psykologin
lausunnolla), opetusryhmien koko on liian suuri tai opetustiloja
on puutteellisesti.

Oppilaiden, jotka ovat alaluokkien aikana muuttaneet asumaan
tai siirtyneet käymään koulua toiselle alueelle, tulee 7. luokalle
siirryttäessä siirtyä omaa asuinpaikkaansa lähinnä olevaan yläkouluun.
Jos oppilas kuitenkin haluaa edellä mainitussa tapauksessa
jatkaa toisen alueen yläkouluun, tulee tästä tehdä koulupaikkahakemus 14.2.2019 mennessä. Lomake löytyy osoitteesta
https://www.rovaniemi.fi/loader.aspx?id=b1f36597-d7ec-4630b961-82bde8aa63f4
Mikäli oppilaalle myönnetään hakemuksesta koulupaikka toiselle yläasteelle, kunta ei järjestä oppilaalle koulukuljetusta. Harjoittelukoulun musiikkiluokkalaisten ei tarvitse tehdä hakemusta, vaikka Harjoittelukoulu ei olisikaan oman alueen yläkoulu.

KIELITARJONTA
A1-kieli (ala-asteella alkanut yhteinen kieli) on yleensä englanti, A2 -kielitarjonta (ala-asteella alkanut vapaaehtoinen kieli),
B2 -kieli aloitetaan 8. luokalla ja ryhmä perustetaan jos valitsijoita on riittävästi. (Taulukko 1.)

Rovaniemen kaupungin koulukuljetusperiaatteet on hyväksytty
koulutuslautakunnassa 30.1.2014 ja ne löytyvät kokonaisuudessaan kaupungin kotisivuilta.
Kuljetus järjestetään perusopetuksen 1–10 luokan oppilaalle
ilman erillistä hakemusta, jos koulumatka on yli 3,0 km (1–2 lk)
tai yli 5,0 km (3–10 lk). Oppilaan huoltaja voi hakea erikseen
koulukuljetusta koulumatkan vaikeuden, vaarallisuuden tai oppilaan terveydellisen tilanteen perusteella erillisellä kuljetushakemuslomakkeella, mikäli em. koulumatkaraja ei täyty.
Koulumatkojen vaikeuden, vaarallisuuden ja rasittavuuden arvioinnissa huomioidaan aina oppilaan ikä ja tarvittaessa myös terveydellinen tilanne. Koulumatkan rasittavuuden määrittelyn yhteydessä huoltajan on toimitettava mahdolliset lääkärintodistukset tai muut asiantuntijan lausunnot koulukuljetuksen myöntämisen perusteiksi.
Huoltajan hakiessa em. perustein koulukuljetusta, hänen tulee
täyttää koulukuljetushakemus ja toimittaa se liitteineen oppilaan koululle. Siirtymävaiheessa hakemus toimitetaan
yläkouluun.
Koulukuljetushakemus:
https://www.rovaniemi.fi/loader.aspx?id=1e3bd971-2358-49ec9436-a25a45e83bc5

Taulukko 1: Kielitarjonta
A1-KIELI

A2-KIELI

B2-KIELI

Korkalovaaran peruskoulu

englanti

ruotsi, saksa, ranska, venäjä, espanja

saksa, ranska, venäjä

Lapin yliopiston harjoittelukoulu

englanti

ruotsi, saksa, ranska, venäjä, saame

saksa, ranska, venäjä

Muurolan peruskoulu

englanti

ruotsi, saksa, venäjä

saksa, venäjä

Napapiirin yläaste

englanti

ruotsi, saksa, ranska, venäjä, saame

saksa, ranska, venäjä

Ounasjoen peruskoulu

englanti

ruotsi ja saksa

saksa

Ounasrinteen koulu

englanti

ruotsi, venäjä, saksa, ranska

venäjä, saksa, ranska

Ounasvaaran peruskoulu

englanti

ruotsi, saksa, ranska, venäjä, espanja

saksa, ranska

Rantavitikan peruskoulu

englanti

ruotsi, saksa, ranska, venäjä, espanja

saksa, ranska, venäjä

Yläkemijoen koulu

englanti

JOUSTAVA PERUSOPETUS
- käytännöllisyyttä ja
toimintaa peruskouluun

KORKALOVAARAN PERUSKOULU

Miehentie 12, 96500 Rovaniemi

Joustavassa perusopetuksessa voi suorittaa peruskoulun toiminnallisesti tutustumalla samalla työelämään. Tavoitteena on
nuoren opiskelumotivaation vahvistuminen ja jatkoopintoihin sitoutumisen tukeminen. Joustavassa perus- petuksessa vuorottelevat työpaikkaopiskelu ja lähiopetusjaksot koululla. Nuorella on mahdollisuus suorittaa peruskoulun oppimäärää osin työpaikkaopiskeluna ja tutustua näin myös erilaisiin
ammatteihin ja työtehtäviin. Opiskelussa korostuu elämyksellisyys ja toiminnallisuus. Opettajan lisäksi joustavassa perusopetuksessa työskentelee nuorisotyöntekijä, joka osaltaan
tukee nuoren koulunkäyntiä yhteistyössä kotien sekä muiden
mahdollisten tukiverkostojen kanssa. Joustava perusopetus on
suunnattu luokille 8–9, ja sinne on mahdollista hakea 7. ja 8.
vuosiluokan kevätlukukaudella 2019 käynnistyvän haun yhteydessä. Joustavan perusopetuksen ryhmiä on kaikilla perusopetusta järjestävillä koulualueilla.

KOULUNVAIHTOHAKEMUKSET
Koulunvaihtohakemukset toimitetaan koulutuspalveluihin
helmikuun 14. päivään mennessä, lomake löytyy
https://www.rovaniemi.fi/loader.aspx?id=b1f36597-d7ec4630-b961-82bde8aa63f4
Postiosoite: Koulupalvelukeskus PL 8216 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi.

Rehtori Mari Vuorisalo

050 565 9546

Apulaisrehtori Minna Lilja-Kuistio

040 037 7634

Apulaisrehtori Jukka Turpeenniemi

050 359 4687

Koulusihteeri Teija Määttä

016 322 2636

Opinto-ohjaaja Tuulikki Koivisto

040 575 6782

Opinto-ohjaaja Milja Lukkarila

040 353 9075

Koulukaari 2-4, 97140 Muurola

Opinto-ohjaaja Sari Ylinampa

040 195 6238

MUUROLAN PERUSKOULU

Rehtori Reino Eero

040 581 9331

sähköposti: etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Koulusihteeri Eija Mustonen

050 590 2690

Koulun kotisivut: rovaniemi.fi/Koulutus ja opiskelu

Opinto-ohjaaja Päivi Palovaara

050 562 7725

sähköposti: etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
Koulun kotisivut: rovaniemi.fi/Koulutus ja opiskelu

TOIMINTA-AJATUS
Korkalovaaran yhtenäisessä peruskoulussa opiskelee 720 oppilasta vuosiluokilla 1-9. Tavoitteemme on antaa hyvät valmiudet jatko-opintoihin ja tasapainoiseen elämään. Tuemme oppilaiden laaja-alaista osaamista. Koulumme toimintakulttuuri
edistää nuorten osallisuutta.

Pidämme huolta yhteistyössä oppilaiden huoltajien kanssa siitä, että kaikille oppilaille kuuluvat samat oikeudet ja
velvollisuudet.

Arvostamme oppilaittemme ja työtovereidemme tekemää vastuullista työtä ja muistamme kannustaa toisiamme.
Korkalovaaran peruskoulu on yhtenäinen peruskoulu, jossa on
vuosiluokat 1 – 9.

TOIMINTA-AJATUS
Yhdessä kasvaen turvallisella opinpolulla. Toiminta-ajatuksessa
kiteytyy se, että korostamme koulumme yhteisöllisyyttä, turvallisuutta ja kasvua omat juuret tunnistavassa ympäristössä sekä
pyrkimystä sellaiseen yhteisöllisyyteen, jossa hyvät tavat näkyvät
arjessa. Jokainen koulun henkilökuntaan kuuluva toimii kasvattajana ja sitoutuu yhdenmukaiseen toimintaan oppilaan parhaaksi.
Muurolan peruskoulu on yhtenäinen peruskoulu, jossa on vuosiluokat 1–9.

NAPAPIIRIN YLÄASTE

OUNASJOEN PERUSKOULU
Välirinteentie 18, 97220 Sinettä

Asematie 3, 96900 Saarenkylä
Rehtori Hannu Virkkunen

040 511 8546

Rehtori Harri Törmänen

040 751 0190

Apulaisrehtori Markku Pekkala

040 808 6944

Koulusihteeri Tarja Luusua

050 566 6737

Koulusihteeri Marjaana Polojärvi

040 833 9867

Opinto-ohjaaja Minna Laakso

050 523 8871

Opinto-ohjaaja Päivi Palovaara

050 562 7725

Opinto-ohjaaja Anne Mutka

050 524 0926

sähköposti: etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
Koulun kotisivut: www.napapiirinya.fi

Ounasrinteen koulu on turvallinen ja luotettava yhtenäinen
peruskoulu. Yhdessä oppimisessa ja kasvamisessa painotamme vahvaa itsetuntoa, vastuullisuutta ja hyvää käytöstä.
Tuemme inhimillistä kasvua ja luovuutta.
Tulevana lukuvuotena koulussamme työskentelee
vuosiluokat 1-9.

sähköposti: etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
Koulun kotisivut: rovaniemi.fi/Koulutus ja opiskelu

OUNASVAARAN
PERUSKOULU

TOIMINTA-AJATUS
Koulumme tavoitteena on kasvattaa oppilaita hyvään itsetuntoon; kannustamalla opiskeluun, ohjaamalla omien vahvuuksien löytämiseen, ohjaamalla realistisen minäkuvan muodostumiseen, opettamalla kestämään kritiikkiä ja pettymyksiä.
Koulumme haluaa kasvattaa toisten ihmisten kunnioittamiseen; korostamalla hyvän käytöksen merkitystä ihmissuhteissa,
opettamalla yhteistyökykyä ja toisten huomioimista, ohjaamalla hyväksymään erilaisia ihmisiä ja kulttuureja.

TOIMINTA-AJATUS

TOIMINTA-AJATUS
Ounasjoen peruskoulussa arvostamme avoimuutta, osallisuutta, yhdenvertaisuutta sekä turvallista että terveellistä kouluympäristöä. Olemme ennakkoluulottomia ja aktiivisia etsiessämme uusia toimintamalleja toimintamme kehittämiseksi.
Teemme pitkäjänteistä yhteistyötä, toimintaympäristöömme
liittyvien yhteistyötahojen kanssa, mahdollisimman yhtenäisen
opintopolun rakentamiseksi. Ounasjoen peruskoulu on yhtenäinen peruskoulu, jossa on vuosiluokat 1–9.

Poropolku 7, 96400 Rovaniemi
Rehtori Mikko Holma

050 592 9767

Apulaisrehtori Tiina Hernesniemi

040 621 6208

Apulaisrehtori Martti Nieminen

050 563 8394

Koulusihteeri Tarja Rautio

040 533 6516

Opinto-ohjaaja Tuija Ristimella

040 533 6463

sähköposti: etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

OUNASRINTEEN KOULU
Matkajängäntie 5, 96440 Rovaniemi
Rehtori Jorma Kauttio

jorma.kauttio@rovaniemi.fi

040 557 9545

Koulun kotisivut: rovaniemi.fi/Koulutus ja opiskelu

TOIMINTA-AJATUS
Toiminnassamme korostamme oppilaiden luovuutta, sosiaalisia taitoja, innovatiivisuutta ja ongelmanratkaisukykyä. Kasvatamme ja ohjaamme oppilaita hyvään itsetuntoon, vastuulliseen ja sinnikkääseen yrittämiseen opiskelussa, vahvuuksien
löytämiseen ja kehittämään realistista minäkuvaansa.
Ounasvaaran peruskoulu on yhtenäinen peruskoulu, jossa on
vuosiluokat 1-9.

RANTAVITIKAN PERUSKOULU
Yliopistonkatu 6, 96300 Rovaniemi

YLÄKEMIJOEN KOULU
Vanttauskuru 5, 97625 Vanttauskoski

LAPIN YLIOPISTON
HARJOITTELUKOULU
Pohjolankatu 23, 96100 Rovaniemi

Rehtori Tiina Mölläri

040 511 7680

Rehtori Marko Kerttula

016-322 6575

Rehtori Heikki Ervast

040 484 4260

Vararehtori Jukka Mettiäinen

040538 4239

Koulusihteeri Marjaana Polojärvi

040 576 8984

Koulusihteeri Anneli Venäläinen

040 525 2961

Vararehtori Juha Kantola

016 322 2644

Apulaisrehtori/Opinto-ohjaaja

Koulusihteeri Sirkka-Liisa Ylitervo

016 322 2642

Ritva Tuomi

050 315 1428

sähköposti: etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Opinto-ohjaaja Marke Kangasniemi

sähköposti: etunimi.sukunimi@ulapland.fi
040 744 0297

Koulun kotisivut: rovaniemi.fi/Koulutus ja opiskelu

TOIMINTA-AJATUS

sähköposti: etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
Koulun kotisivut: rovaniemi.fi/Koulutus ja opiskelu

TOIMINTA-AJATUS
TOIMINTA-AJATUS
Rantavitikan kouluissa me kaikenikäiset kasvamme, opimme ja
toimimme yhdessä toisiamme kunnioittaen turvallisessa ympäristössä. Rantavitikan peruskoulussa oppilaalla on mahdollisuus edetä kuvataidepainotteista koulupolkua.
Rantavitikan peruskoulu on yhtenäinen peruskoulu, jossa on
vuosiluokat 1–9.

Koulun työn suunnittelun pohjana on koulun toimintaajatus ”Maaseudulta rohkeasti elämään”; korostetaan maaseudun arvoa kotiseutuna, eri-ikäisten oppilaiden eri- laisia
lahjakkuuksia, itsenäistä työskentelyä, vastuunottoa itsestä,
muista ja ympäristöstä sekä oppilaiden sosiaalisten taitojen
kehittymistä eri-ikäisten ja erilaisten ihmisten kohtaamisessa
koulun toimintaympäristössä.
Yläkemijoen koulu on yhtenäinen peruskoulu, jossa on vuosiluokat 1–9.

Lapin yliopiston harjoittelukoulu on Yliopistolain (§ 88) mukaista
opettajankoulutustehtävää suorittava perusopetuksen yksikkö.
Harjoittelukoulu on Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan itsenäinen tulosvastuullinen yksikkö, jolla on perusopetus- ja opettajankoulutustehtävien lisäksi tutkimus-, kokeilu- ja
kehittämistehtäviä.
Yläkoulutoiminnassa painottuu uusien pedagogisten menetelmien kokeilu ja kehittäminen. Alakoulun musiikkiluokkatoiminta
muuttuu yläkoululla valinnaisuuden kautta tapahtuvaksi musiikin painottamiseksi oppiaineen valinneille.

