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RAUMAN PERUSKOULUT 

Uusien oppilaiden kouluun ilmoittautuminen ja iltapäivätoimintaan hakeminen 

 

 

RAUMAN KAUPUNGIN PERUSKOULUIHIN, RAUMAN NORMAALIKOULUUN JA RAUMAN 

FREINETKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN 

 

Peruskoulun 1. luokalle ilmoitetaan tänä vuonna ne lapset, jotka ovat syntyneet vuonna 2015 

tai sitä ennen eivätkä ole vielä aloittaneet koulunkäyntiään. Ilmoittautumisen jälkeen kaupunki 

osoittaa oppilaalle koulupaikan (POL 6§). 

Oppilaat ilmoitetaan verkossa Wilma-liittymän kautta (rauma.inschool.fi) ja käytössä 

ovat samat Wilma-tunnukset kuin esiopetuksenkin aikana (= sähköpostiosoite ja itse va-

littu salasana). Myös yksityisissä päiväkodeissa esiopetuksessa olevien kohdalla esiopetuk-

seen ilmoittauduttaessa tehdyt tunnukset toimivat, vaikka niitä ei olekaan esiopetuksen aikana 

voinut hyödyntää. Unohtuneen salasanan vaihtaminen onnistuu Wilman kirjautumissi-

vulta löytyvän linkin kautta. 

Ilmoittautumismahdollisuus on Wilmassa käytettävissä 07.-20.02.2022. Ilmoittautumisajan lä-

hestyessä näette esikoululaisenne Wilmassa sekä esiopetuksen että myös xKoulutulokkaat-

nimisen koulun oppilaana. Ilmoittautumisajan alkaessa xKoulutulokkaat-koulun oppilaan Lo-

makkeet-välilehdeltä löytyvä linkki avaa ilmoittautumislomakkeen. Samasta paikasta löytyy 

myös hakemus iltapäivätoimintapaikkaa varten, jonka voitte paikkaa tarvitessanne täyttää 

kouluun ilmoittautumisen jälkeen. 

Melkein kaikilla huoltajilla (= ainakin toisella huoltajista) on jo käytössään esiopetusta varten 

tehty Wilma-tunnus. Mikäli järjestelmässämme ei lapsenne kohdalla tuota tunnusta ole, löytyy 

tämän kirjeen etusivulta (osoitesivulta) tunnuksen tekemiseen tarvittava 20 merkkiä pitkä 

avainkoodi (myös ohjeet tunnuksen tekemiseksi ovat tällöin mukana). 

Ilmoittautumisajan päätyttyä Wilma-tunnuksenne poistuvat (koulutulokkaan osalta) väli-

aikaisesti käytöstä ja palaavat taas käyttöön, kun päätökset koulupaikoista on tehty. 

Kouluun voi ilmoittautua myös kirjallisesti palauttamalla ilmoittautumislomakkeen täytettynä 

18.02.2022 klo 15.00 mennessä palvelupiste Pyyrmaniin (Valtakatu 2). Lomakkeita saa Pyyr-

manista tai sen voi myös tulostaa linkistä sivulta www.rauma.fi/kasvatus-ja-koulutus/perus-

opetus/koulun-aloittaminen. 

Myös Rauman normaalikouluun ja Rauman freinetkouluun ilmoittaudutaan kaupungin keskite-

tyn järjestelmän kautta. Rauman normaalikoulussa aloittavat kielipainotteinen ja taitopainottei-

nen 1. luokka. 

Kouluun ilmoittauduttaessa tulee aina mainita myös toissijainen kouluvaihtoehto, 

koska joissain tapauksissa lapsi voidaan joutua ohjaamaan muuhun kuin ykkösvaihtoehdoksi 

valittuun kouluun. Lapselle osoitettu koulu voi esim. ikäluokan suuresta koosta johtuen olla 

myös muu kuin kumpikaan valittu vaihtoehto. Tarvittaessa ohjaamisen kriteerinä käytetään 

lapsen virallista, väestörekisterin mukaista osoitetta. 
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Päätös tulevasta koulusta postitetaan maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä 

tiedotetaan koulukuljetuksen hakemisesta. Jos lapsi huoltajan valinnan perusteella sijoittuu 

muuhun kuin hänelle osoitettavissa olevaan lähikouluun, ei kuljetusetua ole mahdollista 

saada, vaikka perusteet muuten täyttyisivätkin. Koulukuljetusperusteet selviävät tarkemmin 

Koulukuljetusoppaasta, johon löytyy linkki sivulta www.rauma.fi/kasvatus-ja-koulutus/perus-

opetus/koulukuljetukset. 

Huoltajia pyydetään seuraamaan Wilmassa (viestien ohella) myös TIEDOTTEITA. 

Tiedotteilla jaetaan yleisempää, suurempaa joukkoa koskevaa informaatiota kuin (henkilökoh-

taisilla) viesteillä. Tiedotteilla viestitään esimerkiksi mahdollisesta uusien oppilaiden tutustu-

mispäivästä viikolla 19 (tiistaina 10.05.), mikäli koronatilanne ja viranomaisten linjaukset silloin 

mahdollistavat tilaisuuksien järjestämisen. 

 

ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN HAKEMINEN 

Iltapäivätoimintaan haetaan kouluun ilmoittautumisen yhteydessä (oma lomake Wil-

massa). Iltapäivätoiminnan lopulliset järjestämispaikat varmistuvat ilmoittautujien määrien pe-

rusteella. Päätös lapsen iltapäivätoimintapaikasta postitetaan toukokuun loppuun mennessä. 

Ensisijainen oikeus iltapäivätoimintaan on ensimmäisen luokan oppilailla. 

 

KOULUNKÄYNNIN ALOITTAMINEN SÄÄDETTYÄ AIKAISEMMIN/MYÖHEMMIN, OPPIVEL-

VOLLISUUDESTA VAPAUTTAMINEN JA VAMMAISTEN LASTEN OPETUS 

Vuonna 2016 syntyneet lapset ilmoitetaan kouluun kirjallisesti. Huoltajan tulee teettää lap-

selle omalla kustannuksellaan koulukypsyyskokeet, joiden tulosten lisäksi mukaan tulee liittää 

myös lääkärintodistus/asiantuntijalausunto. 

Huoltajan, joka haluaa anoa lapselleen lykkäystä koulunkäynnin alkamiseen tai vapau-

tusta oppivelvollisuudesta, on toimitettava sitä koskeva kirjallinen hakemus opetus- ja nuo-

risojohtajalle. 

Jos vammaista lasta ei voida opettaa yhdeksänvuotisessa peruskoulussa, hänen oppivelvol-

lisuutensa alkaa vuotta aikaisemmin eli syyslukukauden alussa sinä vuonna, jona lapsi täyttää 

kuusi vuotta. 

 

LISÄTIETOJA 

Lisätietoja kouluun ilmoittautumisesta antavat: 

suunnittelusihteeri Arto Kiili, puh. 044 793 3228 

opetus- ja nuorisojohtaja Hanna Viljanen-Lehto, puh. 044 793 3231 

 

Lisätietoja iltapäivätoiminnasta antaa: 

iltapäivätoiminnan esimies Jutta Liiten, puh. 044 793 5172 

 

Rauman normaalikoulu, perusopetuksen rehtori Juha Ståhlberg, puh. 050 577 8199 

Rauman freinetkoulu, rehtori-toiminnanjohtaja Kati Nordman, puh. 044 533 8573 

 

 

Rauman kaupunki 

Sivistysvaliokunta 


