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HYVÄT HUOLTAJAT
Oppaassa esitellään Imatran koulut, niiden painopistealueet ja omaleimaisuudet.
Oppilaan oikeus valita muu kuin hänelle osoitettu oman alueensa koulu.
Sivistyslautakunnan päätöksen mukaan oppilaalle on ensisijaisesti varattu paikka
oman alueensa kouluun, mutta hänellä on myös oikeus pyrkiä oppilaaksi ns.
toissijaiseen kouluun. Hakemus voidaan hyväksyä, jos ryhmissä on tilaa eikä
oppilaaksiotto edellytä uuden opetusryhmän perustamista.
Mikäli hakijoita on enemmän kuin opetusryhmään mahtuu,
oppilaaksiottokriteerinä käytetään koulumatkaa. Koulumatkan pituus mitataan
lyhyintä, jalankulkukelpoista ja yleisessä käytössä olevaa tietä pitkin kodin tai
asunnon portilta koulun portille. Mikäli oppilas voi suorittaa koulumatkansa
vaihtoehtoisesti jalankulku-, kevytliikenne- tai autoliikenteen käyttämää reittiä
pitkin, koulumatkaksi katsotaan lyhyin reitti, jota pitkin koulumatka voidaan
liikennesääntöjä noudattaen jalan suorittaa. Lähinnä toissijaista koulua asuvat
asetetaan etusijalle. Jos vapaita oppilaspaikkoja ei ole, on kouluun ensisijaisesti
sijoitetulla oppilaalla oikeus päästä ko. kouluun
Alakoulujen oppilaaksiottoaluekartta löytyy internetistä osoitteesta www.imatra.fi
(Palvelut → Kasvatus ja koulutus → Perusopetus).
Kansainväliset luokat ja musiikkiluokat
Kansainväliset luokat 1-6 toimivat Linnalan koulussa ja luokat 7-9 Mansikkalan
koulussa. Englanninkielisille luokille haetaan lapsen aloittaessa
koulunkäyntinsä. Ilmoittautuminen tehdään samalla lomakkeella, jolla lapsi
ilmoitetaan kouluun. Yleisiin kieli- ja koulunkäyntivalmiuksiin pohjautuva
valintakoe pidetään helmikuun aikana. Lisätietoja saa tarvittaessa rehtori Ari
Leinolta, puh. 020 617 5523
Valinta musiikkiluokalla opiskelusta tehdään toisella luokalla ja siitä lähetetään
erillinen ohje. Valittaessa oppilaita musiikkiluokalle käytetään musikaalisuutta
mittaavia testejä. Musiikkiluokat 3-6 ovat Linnalan koulussa ja musiikkiluokat 7-9
ovat Mansikkalan koulussa.
Maahanmuuttajalapsille järjestetään valmistavaa opetusta Kosken koulun
Savikannan toimipisteessä. Lisätietoja saa rehtori Arto Sikiöltä, puh. 020 617
5846.
Venäjää äidinkielenään puhuville lapsille järjestetään mahdollisuuksien mukaan
omaa äidinkielen opetusta venäjän kielessä 2 tuntia viikossa. Lisätietoja antavat
rehtorit.
Kieltenopiskelumahdollisuuksia Imatran kouluissa on esitelty Imatran
kaupungin kieliohjelmassa. Kasvatus- ja opetuspalveluista lisätietoja antaa
palvelujohtaja Ulla Laine puh. 020 617 3404.
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Oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen
Mikäli huoltaja valitsee lapselleen muun kuin lähikoulun (ns. toissijainen koulu),
koulukuljetusta ei myönnetä. Koulukuljetuksista vastaa palvelusihteeri Tuire
Hatakka, puh. 020 617 5348.
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IMATRAN KAUPUNGIN KIELIOHJELMA
Opetushallituksen antamien peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmien perusteiden
mukaisesti koulussa opetettavat vieraat kielet määritellään kunnan tai koulun
opetussuunnitelmassa. Siinä päätetään vieraiden kielten ja toisen kotimaisen kielen
opetuksen alkamisajankohta sekä kielenopetukseen käytettävä tuntimäärä. Lisäksi
tähdennetään, että kokonaisuuden kannalta on tarkoituksenmukaista, että kaikkien
peruskoulussa alkavien kielten opiskelulle järjestetään lukiossa jatkomahdollisuus. Sen
lisäksi kieliohjelmaan voi kuulua lukiossa alkavia kieliä.
Opetussuunnitelman perusteissa kieltenopetuksen laajuudet ja lyhenteet on määritelty
seuraavasti:
A1-kieli
A2-kieli
B1-kieli
B2-kieli
B3-kieli

3. luokalta alkava yhteinen kieli
5. luokalta alkava vapaaehtoinen kieli
7. luokalta alkava yhteinen 2. kotimainen kieli
8. luokalta alkava valinnainen kieli
lukiossa alkava valinnainen kieli

Lukion kieliohjelma kytkeytyy perusopetuksen kieliohjelmaan siten, että A1-, A2- ja B1kielten opetus järjestetään perusopetuksessa alkaneiden oppimäärien mukaan.
Myös 7.-9. luokilla valinnaisina kielinä B2 aloitettujen kielten jatko-opiskelu lukiossa pyritään
mahdollistamaan. Lukiossa alkavien B3-kielten oppilaiden niveltäminen B2-kieltä
opiskelevien ryhmiin suoritetaan lukion opetussuunnitelmassa määriteltävällä tavalla.
Opetusta toteutetaan lukioiden välillä tarvittaessa videoneuvottelulaitteiden välityksellä
tarkoituksenmukaisten ja taloudellisten opetusryhmien muodostamiseksi.
Kielten opiskelu Imatran kouluissa:
A1-kieli

ENGLANTI, SAKSA, RANSKA
A1-kielen opiskelu aloitetaan 3. luokalla. Kaikissa kouluissa
opetetaan englannin kieltä. Lisäksi saksan kieltä opetetaan
Vuoksenniskan koulussa ja ranskan kieltä Tainionkosken koulussa.
A1-kielenä opetettavan saksan tai ranskan ryhmä perustetaan, jos
kielen on valinnut vähintään 16 oppilasta.
VENÄJÄ: Itä-Suomen suomalais-venäläinen koulu
A-venäjän opetus keskitetään Imatralla Itä-Suomen suomalaisvenäläiseen kouluun ja sen lukioon. Kouluun otetaan oppilaat
1. luokalle (erillinen haku tammi-helmikuussa).

A2-kieli

ENGLANTI
Oppilaat voivat valita 5. luokalta alkavaksi vapaaehtoiseksi A2kieleksi englannin. Opetus jatkuu vuosiluokilla 7-9 Mansikkalan
koulussa ja Imatran yhteislukiossa tai Vuoksenniskan koulussa.
A2-kielen valinta on vapaaehtoinen, mutta kun oppilas on valinnan
tehnyt, on hänen osallistuttava opetukseen koko peruskoulun ajan.
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Oppilaat opiskelevat A2-kieltä 5. luokalta lukien siten, että
peruskoulun päättövaiheessa kielenhallinta vastaa A1-kielen tasoa.
A2-kielen opetus tarjotaan niille oppilaille, jotka ovat valinneet A1kieleksi saksan tai ranskan.
B1-kieli

RUOTSI
B1-kielenä opetetaan ruotsin kieltä. B1-kieli on kaikille pakollinen ja
sen opiskelu alkaa 7. luokalta.

B2-kieli

8.-9. luokalla valinnaisena tarjottava B2-kieli kaikissa kouluissa on
ranska, saksa tai venäjä. Koulut voivat tarjota valinnaisaineena
muita lyhyempiä kielten opintokokonaisuuksia koulukohtaisesti.
Näistä annetaan lisäinformaatiota 7. luokalla.
B2-kielenä opetettavan ranskan, saksan tai venäjän ryhmä
perustetaan, jos kielen on valinnut vähintään 8 oppilasta.
Mikäli kielten opetusryhmiä ei muodostu eri kouluihin
vähimmäisoppilasmäärien puitteissa, selvitetään erikseen
mahdollisuus opettaa ryhmiä eri koulujen yhteisenä ryhmänä.
Opetus voidaan toteuttaa samanaikaisesti eri koulujen välillä myös
kuvayhteysopetuksena videoneuvottelulaitteiden välityksellä.

B3-kieli

Lukiossa voidaan valita B3-kielenä vieraita kieliä, jotka lukio
määrittelee opetussuunnitelmassaan.
Lukioiden pienten kieliryhmien opetuksessa selvitetään mahdollisuus
toteuttaa opetusta lukioiden yhteistyönä kuvaopetuksena siten, että
ryhmät muodostuvat tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti.
Lasten ja nuorten lautakunta voi päättää resurssit huomioiden
ryhmien aloittamisen edellä olevia ryhmien minimikokoja
pienemmillä oppilasmäärillä.

Koulun vaihto kielivalinnan takia
Oppilas voi vaihtaa koulua A1-kielivalinnan takia. Kaupunki ei korvaa
kuljetuskustannuksia.
Vieraan kielen opetus
Linnalan koulussa ja Mansikkalan koulussa ovat kansainväliset
luokat, joilla on oma opetussuunnitelmansa. Luokkaan otetaan
oppilaat 1. luokalle. Kansainvälisillä luokilla opetuskielinä ovat suomi
ja englanti. Opetus etenee asteittain lisäämällä englanninkielisen
opetuksen osuutta siirryttäessä ylempiin vuosiluokkiin. Yläkoulussa
englanninkielisen opetuksen määrä vaihtelee oppiaineittain.
Imatran yhteislukion IB-linjalla voi suorittaa kansainvälisen
englanninkielisen ylioppilastutkinnon.
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Kielivalintojen ajankohta
A1-kielen valinta tehdään 2. luokalla tammikuun loppuun mennessä.
A2-kielen valinta tehdään 4. luokalla tammikuun loppuun mennessä.
B2-kielen valinta tehdään seitsemännen luokan syksyllä tai keväällä,
kun oppilaat tekevät valinnaisainevalintoja 8. ja 9. luokkaa varten.
B3-kielen valinta tehdään lukioon hakemisen yhteydessä tai
myöhemmin lukion opetussuunnitelmassa määrättävällä tavalla.
Voimaantulo
Tätä kieliohjelmaa noudatetaan lukuvuodesta 2009-2010 lukien.
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KOULUPIIRIT
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KOSKEN KOULU KOSKEN TOIMIPISTE
Vuosiluokat 7-9
Kanavakatu 6
55100 IMATRA

Yhteystiedot:
rehtori
kanslia
opettajat
joustava perusopetus
opinto-ohjaaja
erityisopettaja
fax

020 617 5846
020 617 5808
020 617 5810
020 617 5584
020 617 5811
020 617 5812
020 617 5825

kotisivu: www.imatra.fi/koskenkoulu
sähköposti rehtori, oppilaanohjaaja ja koulusihteeri: etunimi.sukunimi@imatra.fi
sähköposti opettajat: etunimi.sukunimi@eduvuoksi.fi
KOULUMME TOIMINTA-AJATUS:
Olemme koulu,
o joka tarjoaa hyvät perustiedot ja -taidot
o joka ottaa huomioon erilaiset oppilaat, tukee itsetuntoa ja
minäkuvaa
o joka on ajan tasalla
o joka antaa tapakasvatusta ja tukee luovuutta
o joka tuntee vastuunsa ja kunnioittaa ympäristöä ja elämää
Arvomme ovat:
o myönteinen ihmiskuva
o välittäminen
o suvaitsevaisuus
o hyvät tavat
o kannustava ilmapiiri
o yhteistoiminnallisuus
o luovuus
PAINOPISTEALUEEMME:
o
o
o
o
o

oppilaiden yksilöllisten vahvuuksien tunteminen
ilmaisutaidon opetus
erilaisten oppijoiden huomioiminen
kouluviihtyvyyteen panostaminen
terveys- ja tapakasvatus

KIELET:
A1-kieli = 3. luokalta alkava kieli EN
B1-kieli = 7. luokalta alkava kieli RU
B2-kieli = 8. luokalta alkava valinnainen kieli SA, RA, VE
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MANSIKKALAN KOULU
TOIMINTA-AJATUS
Mansikkalan koulu tarjoaa laadukasta ja
monipuolista perusopetusta.
Koulumme luo perustan aktiivisen oppimisen ja
yleissivistyksen kehittymiseen.
Koulun arvoissa korostuvat:
● turvallisuus, avoimuus ja luottamus
● tapakasvatus, suvaitsevaisuus ja
kunnioitus toista ihmistä kohtaan
● vastuullisuuteen ja työntekoon kasvattaminen
Koulu keskellä kaupunkia,
● aktiivinen kodin ja koulun yhteistyö:
koulukampuksessa.
kodin kasvatusvastuun tukeminen
● syrjäytymisen ehkäisy
● tasavertainen toiminta eri henkilöstöryhmien välillä Yhteystiedot:
Rehtori Saila Heikkinen
020 617 5539
● ympäristö- ja kotiseututietoisuus
● aktiivinen osallistuminen ja yrittäjyys
PAINOPISTEET
Painotamme kaikissa oppiaineissa oppilaiden
kykyä ilmaista itseään.
Musiikkiluokat kuoroineen sävyttävät ja
tuovat omaleimaisuutta päivittäiseen toimintaan.
Kansainväliset luokat
7.-9. toimivat koulussamme. Opetuksessa
käytetään toisena kielenä englantia.
Kansainväliset projektit Imatran
yhteislukion kanssa, etäopetusmahdollisuus
Pietariin ja aktiivinen osallistuminen
kotiseudun kulttuuripolkuun tuovat oman
mielenkiintoisen lisänsä opetukseen.

Apulaisjohtaja
Marjatta Koskensalo

020 617 5552

Koulusihteeri
Eeva-Liisa Hauhia

020 617 5538

Opettajat

020 617 5541

Opinto-ohjaaja

020 617 5545

Fax

020 617 5568

Kotisivut: www.imatra.fi/mansikkalankoulu
Koulun blogi Mansikkajuttu:
mansikkalankoulu.wordpress.com
Rehtorin sähköposti: saila.heikkinen@imatra.fi
opettajat: etunimi.sukunimi@eduvuoksi.fi

VALINNAISAINEKIRJO
Pyrimme monipuolisilla valinnaisainekursseillamme tukemaan koulumme toimintaajatusta ja korostamaan omaleimaisuuttamme. Yritämme joustavasti kehitellä uutta, vastata
ajan haasteisiin työtapojamme ja koulukulttuuriamme kehittämällä unohtamatta perinteitä.
OPPILASTOIMINTA
Koulussamme toimii vireä tukioppilas- ja oppilaskuntatoiminta.
YHTEISTYÖ
Teemme aktiivista yhteistyötä eri koulujen ja toisen asteen oppilaitosten sekä
elinkeinoelämän ja teollisuuden kanssa. Otamme kolmannen sektorin toimijoita mukaan
koulun päivittäiseen toimintaan kehittämällä mm. välitunti-, mentori- ja kerhotoimintaa
edelleen.
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VUOKSENNISKAN KOULU (luokat 1-9)

- osallistumista, suvaitsevaisuutta ja kestävää kehitystä korostava monipuolinen
yhtenäiskoulu Vuoksenniskan mäellä luonnon ja erinomaisten liikuntamaastojen äärellä
Koulumme tarjoaa:
- yleisopetusta
- pienryhmiä erityistä tukea tai pienempää ryhmää tarvitseville nuorille
- harjaantumisopetusta myös yhteistyökuntien lapsille ja nuorille
- liikuntapainotus-urheilijakoulutus 8-luokan valinnaisena
- runsas valinnaiskurssitarjonta: mm. bändikurssi, bisneskurssi, hygieniapassikurssi
sekä käsityö-, liikunta-, kuvataidekurssit.
- aktiivinen oppilaskuntatoiminta
Toiminta-ajatuksemme on:
Tukea lapsia ja nuoria oppimisessa, kasvamisessa ja kehittymisessä elämää ja jatko-opintoja
varten oma ja toisten erilaisuus hyväksyen.
Huomioitavina asioina erityisesti omatoimisuus, vastuullisuus ja hyvät tavat.
Yhteystiedot:
VUOKSENNISKAN KOULU
Vuoksenniskantie 96
55800 IMATRA

rehtori Lasse Tiilikka
kanslia Ulla Inkinen

Kotisivu: www.imatra.fi/vuoksenniskankoulu
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puh. 020 617 5718
puh. 020 617 5701

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄINEN KOULU on osa Imatran kaupungin
ja Etelä-Karjalan koulutustarjontaa. Sitä ylläpitää säätiö, jonka ovat perustaneet
Imatran, Joensuun ja Lappeenrannan kaupungit yhdessä opetusministeriön
kanssa. Koulu on perustettu vastaamaan sekä alueellisesti että valtakunnallisesti
venäjän kielen osaamiseen liittyviin tarpeisiin.
Itä-Suomen koulu muodostuu esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiosta.
Koululla on oma tuntijako ja opetussuunnitelma, jonka mukaan ruotsi on
valinnainen kieli luokilla 7-9. Valinnaisina kielinä tarjotaan perusopetuksen
8.-9.luokilla saksaa ja ranskaa kysynnän mukaisesti.
Vuonna 2015 Itä-Suomen koulu ottaa oppilaita 1.luokalle ja esiopetukseen.
Äidinkielenään venäjää puhuvat maahanmuuttajaoppilaat sekä suomalaiset
venäjänkielentaitoiset lapset voivat hakea kouluun ja aloittaa opinnot myös
peruskoulun muilta luokilta.
Itä-Suomen koulu tarjoaa perusopetuksen aikana suomalaisille oppilaille
ainutlaatuisen tilaisuuden vankan venäjän kielen taidon ja kulttuuriosaamisen
hankkimiseen pitkän englannin oppimäärän lisäksi. Sujuvan venäjän kielen
ja kulttuuriosaamisen kehittymistä tuetaan vieraskielisellä opetuksella, eri
tapahtumin, leirikouluin ja opintomatkoin.
Venäjänkielisille oppilaille koulumme tarjoaa mahdollisuuden opiskella venäjää
äidinkielenä sekä suomea toisena kielenä tai suomea äidinkielenä, jos lapsi on
kaksikielinen. Koulullamme on runsaasti materiaalia maahanmuuttajaoppilaille ja
osa koulumme henkilökunnasta on äidinkieleltään venäläisiä.
Koulussamme vallitsee mukava, kansainvälinen työntäyteinen ilmapiiri, jota
haluamme edelleen kehittää.
Lukuvuodeksi 2015-2016 uusia oppilaita otetaan 1. luokalle.
Hakuaika päättyy 30.1.2015.

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄINEN KOULU
IMATRAN YKSIKKÖ
Kanavakatu 6
55100 IMATRA

Yksikön rehtori Leena Haapala
puh. 040 756 2058

Toimisto
Opintie 1
53600 LAPPEENRANTA
puh. 050 588 1460

Lisätietoja www.itasuomenkoulu.fi
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