Hakeminen painotettuun opetukseen 3.
luokalle 2022 sekä 3. luokalla alkavan
valinnaisen A2-kielen kielivalinta
Hakuaika 7. – 17.1.2022
2.-luokkalaisille ja 2.-luokkalaisten huoltajille

VALINNAISEN A2-KIELEN KIELIVALINTA 3. LUOKALTA ALKAEN

Valinnaisen A2-kielen kielivalinta
•

Elokuusta 2021 alkaen valinnaisen vieraan kielen (A2-kielen) on voinut valita jo
3. luokalta alkaen.

•

A2-kieleksi voi koulun kielitarjonnasta riippuen valita espanjan, kiinan, saksan,
suomen, ranskan, ruotsin tai venäjän.
Suomen kieli A2-kielenä on tarkoitettu ruotsinkielisessä perusopetuksessa
opiskeleville oppilaille.

•
•

Kielten opetuksen järjestämiseksi koulut tekevät yhteistyötä A2-kielen
opetusryhmien perustamiseksi. Mikäli kieliryhmä syntyy useamman koulun
oppilaista, niin opetus toteutetaan lähi- ja monimuoto-opetuksena.

•

Kieltenopiskeluun voi tutustua tarkemmin Lahden kaupugin verkkosivuilla ja
lisätietoa saa oman koulun rehtorilta.

Lahden kaupungin koulujen vapaaehtoisen A2-kielen
kielitarjonta
Koulu
Ahtiala, Alasenjärvi
Ersta, Kirkonkylä, Rakokivi, Villähde
Harju, Lotila, Lahden ruotsinkielinen koulu,
Tiirismaan koulun englanninkieliset luokat
Jalkaranta, Kasakkamäki
Kärpänen
Karisto
Kivimaa, Mukkula
Lähde ja Lähteen koulun Liipolan toimipiste,
Renkomäki
Länsiharju
Möysä

A2-kielen opetus (lähi- /
monimuoto-opetuksena)

A2-kielen opetus (etäyhteyksin
toteutettavana opetuksena)

espanja, saksa
espanja, saksa, venäjä

kiina
kiina

espanja, saksa, ruotsi, venäjä

kiina

espanja, saksa
espanja, ruotsi
espanja, ranska, saksa
espanja, saksa, ruotsi, venäjä,

kiina
kiina
kiina
kiina

espanja, ruotsi, saksa

kiina

espanja, ranska
espanja, saksa

kiina
kiina

A2-kielivalinnat painotetussa opetuksessa
Painotettu opetus 3. lk

A2-kielet painotetussa opetuksessa
(lähi- / monimuoto-opetuksena)

A2-kieli etäyhteyksin
toteuttavana opetuksena

liikunta (Jalkaranta)

espanja, saksa

kiina

liikunta (Mukkula)

espanja, saksa, ruotsi, venäjä

kiina

musiikki (Lotila)

espanja, saksa, ruotsi, venäjä

kiina

käsityö (Lähde)

espanja, ruotsi, saksa

kiina

luma (Länsiharju)

espanja, ranska

kiina

HAKU PAINOTETTUUN OPETUKSEEN 3. LUOKALLE

Lahden kaupungin alakoulujen painotetun opetuksen
tarjonta
Alue

Alakoulu

Alakoulujen painotettu opetus

Pohjoinen

Mukkula

liikunta

Etelä

Lähde
Länsiharju
Jalkaranta

käsityö
luonnontiede ja matematiikka (luma)
liikunta

Itä

Lotila

musiikki
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Painotettu opetus ja kielivalinta: infot 2.-luokkalaisille ja
heidän huoltajilleen 2021
Infotilaisuudet painotettuun opetukseen 3. luokalle
ma 10.1. klo 17.30 – 18.30

A2-kieli

kaikille yhteinen

ma 10.1. klo 19.00 - 20.00

luma

Länsiharju & Salpausselkä

ti 11.1. klo 17.30 - 18.30

musiikki

Lotila & Tiirismaa

ke 12.1. klo 17.30 - 18.30

liikunta

Mukkula, Jalkaranta & Salpausselkä

ke 12.1. klo 19.00 – 20.00

käsityö

Lähde

to 13.1. klo 17.30 – 18.30

ruotsinkielinen
kielikylpyopetus &
englanninkieliset luokat
(esikoulu ja 1-9 luokat

Lotila, Tiirismaan koulu, Lahden
ruotsinkielinen koulu

Infotilaisuudet pidetään etänä Teamsilla. Osallistumislinkki infotilaisuuteen löytyy ennen infoa Lahden kaupungin
verkkosivuilta.

2.-luokkalaisten soveltuvuuskokeet 25.1. – 3.2.2022
varsinainen testipäivä

varapäivä

Käsityö (Lähde)

ke 2.2.

Liikunta (Jalkaranta)

pe 28.1.

to 4.2.
pe 5.2.

Liikunta (Mukkula)

pe 28.1.

to 4.2.

Luma (Länsiharju)

ke 26.1.

Musiikki (Lotila)

ma 1.2. – to 4.2.

pe 5.2.

Soveltuvuuskokeet ja paikan vastaanottaminen
•
•
•
•

•
•
•

Painotettuun opetukseen hakevat valitaan soveltuvuuskokeen perusteella. Aineen
aiemmilla arvosanoilla ei ole merkitystä.
Jalkarannan ja Mukkulan koulujen liikunnan painotettuun on saman sisältöinen
soveltuvuuskoe samana päivänä.
Kutsu soveltuvuuskokeeseen lähetetään huoltajan sähköpostiin. Viestin
vastaanottamisesta pyydetään vahvistus.
Sähköpostiviestissä lisäksi ohjataan, miten huoltajan tulee toimia, mikäli hän ei voi
käyttää Wilmaa kutsun ja valintatulostiedon vastaanottamiseen sekä paikan
vahvistamiseen. Mikäli sähköpostia ei ole käytettävissä, kokeeseen kutsutaan
puhelimitse.
Tieto valinnan tuloksesta (valittu / ei valittu) tulee huoltajille Wilman kautta to 24.2.2022.
Paikan vastaanottaminen on vahvistettava Wilmassa to 10.3.2022 klo 15:een
mennessä.
Varasijapaikan vastaanottaminen on vahvistettava to 17.3.2022 klo 15:een mennessä.

Liikunnan painotettu opetus, Mukkulan peruskoulu
”Innokkaassa ryhmässä kaikki kehittyy, ja oppiminen on hauskaa!”

•
•
•
•
•

Liikunnallisille ja liikunnasta innostuneille
mahdollisuus kehittyä monipuolisiksi ja
taitaviksi liikkujiksi.
Alueen monipuoliset
liikuntapaikat, kattava lajikirjo sekä osaavat ja
innostuneet opettajat.
Toteutus uuden opetussuunnitelman
mukaisesti 3. luokalla 4t /vko ja 4.-6. luokilla
3t/vko.
Valmiuksia ja mahdollisuus jatkaa yläkoulun 7.
– 9. painotettuun liikunnan opetukseen, jolloin
liikunta on yksi valinnaisaine.
Valitaan enintään 24 oppilasta.

Liikunnan painotettu opetus, Jalkarannan peruskoulu
”Innokkaassa ryhmässä kaikki kehittyvät, ja oppiminen on hauskaa!”

•
•
•
•
•

•

Monipuoliset sisä- ja ulkoliikuntamahdollisuudet
sekä maastot
Samanhenkiset ja liikunnasta innostuneet
oppijat
Innostuneet ja osaavat liikunnanopettajat
Uusi opetussuunnitelma mahdollistaa aiempaa
enemmän liikuntatunteja
Valmiuksia ja halutessaan mahdollisuus jatkaa
Salpausselän peruskoulun 7. – 9. painotettuun
liikunnan opetukseen, jolloin liikunta on yksi
valinnaisaine.
Valitaan enintään 24 oppilasta.

Luonnontieteen ja matematiikan LUMA painotettu opetus,
Länsiharjun peruskoulu
"Meillä luma-luokalla tehdään juttuja yhdessä ja saadaan vielä
parempi yhteishenki”"

•
•
•

•
•

•

Monipuolista, toiminnallista yhdessä oppimista
koulussa, läheisillä vesialueilla ja retkeilymaastoissa.
Perustuu havainnointiin, tutkimiseen, ongelmanratkaisuun, itsenäiseen ja ryhmissä tapahtuvan
tiedonhankintaan ja -käsittelyyn.
Oma kasvihuone, opetuspuutarha sekä uudet lumaluokat vasta remontoidussa koulussa.
Toteutus: 3. - 4. luokalla 1 t / vko, 5. lk 2 t / vko ja 6. lk
1 t / vko LUMA-valinnaisaineen opetuksena.
Valmiuksia ja halutessaan mahdollisuus jatkaa
Salpausselän peruskoulun7.–9. lk painotettuun lumaopetukseen opiskelemaan lumaa valinnais- ja yhteisinä
aineina. Soveltuvuuskokeen kautta mahdollisuus hakea
myös Lahden yhteiskouluun luma-opetukseen.
Valitaan enintään 24 oppilasta.

Käsityön painotettu opetus, 3.- 6.-luokilla, Lähteen
peruskoulu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Käsityö on monimateriaalinen oppiaine, jonka
toteuttamiseen Lähteen koulu tarjoaa monipuoliset
oppimisympäristöt ja välineet
Käsitöiden tekeminen kehittää monipuolisesti
mm. luovuutta, ongelmanratkaisutaitoja, pitkäjänteisyyttä,
toiminnan suunnittelua ja itseohjautuvuutta, ajattelutaitoja.
Käsityön oppimista tapahtuu myös koulun ulkopuolella, esim.
lähialueen näyttelyt ja museot
Kaikki luovan muotoilu- ja käsityöprosessin vaiheet: ongelma,
empatia, ideointi, luonnostelu, tuote/prototyyppi/
taideteos, jatkokehittely, lanseeraus dokumentointi ja arviointi.
Teknisen ja tekstiilityön sekä kuvataiteen työtapoja.
Käsityötä korostetaan luovana välineenä ja integroidaan myös
muihin oppiaineisiin, mm. kolmiulotteinen mallintaminen
ongelmanratkaisun tukena.
Nykyisen opetussuunnitelman mukaisesti 3. luokalla 3t / vko ja
4-6. luokilla 4t/vko.
Alakoulussa arvioidaan oman oppiaineen yhteydessä.
Valmiuksia ja mahdollisuus jatkaa yläkoulun 7. -9. luokilla
käsityön painotettuun opetukseen, jolloin käsityö on yksi
valinnaisaine.
Valitaan enintään 24 oppilasta.

Musiikin painotettu opetus,

Musiikin painotettu opetus, Lotilan peruskoulu
•

•
•
•
•
•
•
•

Tervetuloa musiikkiluokalle! Elämyksellistä ja iloista
musisointia laulaen, soittaen, liikkuen, kuunnellen ja
esiintyen!
Musiikkia 3-4 oppituntia viikossa sisältäen myös
musiikinteoriaa ja säveltapailua monipuolisesti
musisoiden.
Lisäksi kuorolaulua, bändikerhotoimintaa, konsertteja
ja esiintymisiä.
Mahdollisuus hakea Lahden musiikkiluokkien
Laulupuu –edustuskuoroon.
Oppituntien määrä on sama kuin muilla lahtelaisilla
oppilailla. Lisätunnit kootaan muista oppiaineista
(käsityö, kuvataide, valinnaisaineet).
Mahdollisuus maksulliseen soitonopetukseen Lotilan
koululla yhteistyössä Lahden konservatorion ja Lahden
musiikkiopiston kanssa: Soitankoulussa.fi
Musiikkiluokkapainotukseen valitaan musiikkitestien
kautta enintään 64 musikaalisesti lahjakasta,
musiikista innostunutta oppilasta.
Mahdollisuus koulupolkuun Tiirismaan peruskoulun 7.9. musiikkipainotteisille luokille.

- Lotilassa parasta on laulaminen ja musisointi. – On
konsertteja ja saa soittaa bändissä. – Saa olla oma
itsensä ja saa paljon kavereita.

Koulumatkat
”Parasta on, kun pääsee lavalle esiintymään.” ”Meillä oli hieno Ruma Ankanpoikanen esitys.”

Koulunkäynti muussa kuin lähikoulussa huoltajan anomuksesta

Koulumatkaetuus myönnetään vain omaan lähikouluun, mikäli koulumatka
ylittää viisi kilometriä. Koulumatkaetuutta ei myönnetä, mikäli oppilas huoltajan
anomuksesta käy koulua ja / tai painotetussa opetuksessa muussa kuin
lähikoulussa.
Lahden ruotsinkielisen koulun oppilaaksiottoalue on koko kaupunki.
Lue lisää Lahden kaupungin verkkosivuilta.

Lisätietoja
”Parasta on, kun pääsee lavalle esiintymään.” ”Meillä oli hieno Ruma Ankanpoikanen esitys.”

• Lisätietoa painotettuun opetukseen hakemisesta sekä A2kielen opiskelusta saa oman koulun opettajilta tai rehtorilta.
• Koulujen yhteystiedot löytyvät Lahden kaupungin verkkosivuilta.

