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KELLARPELLON, PIHLAJANIEMEN, KALLISLAHDEN KOULUN ja NORMAALIKOULUN
5. LUOKAN OPPILAIDEN HUOLTAJILLE
Koulutuslautakunta on 21.11.2007 (§ 192) päättänyt, että Talvisalon koulun peruskorjauksen
valmistuttua koulussa ovat ainakin yleisopetuksen luokat 6-9. Tämän toteuttamiseksi Savonlinnan
kaupungin päiväkoti- ja kouluverkkotarkasteluun liittyen on suunnitteilla, että länsipuolen koulujen
(Kellarpelto ja Pihlajaniemi) 6. luokat siirtyvät Talvisalon kouluun, kun aiemmin siirtyminen
tapahtui 7.luokalle. Siirtyminen tapahtuu todennäköisesti lukuvuoden 2011-2012 alusta alkaen.
Koska luokkaryhmät pysyvät samoina 6.-9.-luokan ajan, on Kallislahden oppilaat otettu mukaan
suunnitelmaan, jotta oppilaat voisivat ryhmäytyä yhtä aikaa tulevien luokkakavereidensa kanssa.
Syksyn 2010 aikana on noussut ajankohtaiseksi, että syyslukukauden 2011 alkaessa 6. luokan
noin 20 oppilaan ryhmä Norssilta siirtyisi Talvisalon kouluun, koska aikaisemman suuremman
sisäänotetun ikäluokan vuoksi siirtymälukuvuosina 2010-2011 ja 2011-2012 Savonlinnan
normaalikoulun oppilasmäärä kohoaa reilusti yli sovitun 360 oppilaan. Mikäli em. 20 oppilaan
ryhmä ei aloita koulua 6. luokalla syksyllä 2011 Talvisalossa, tapahtuu siirto 7. luokalla
viimeistään syksyllä 2012 samalla tavalla kuin kolmena edellisenäkin lukuvuonna.
Kuudesluokkalaisista suunnitellaan muodostettavan neljä luokkaa Talvisalon koulussa.
Kuudesluokkalaisilla on opetusta 25 viikkotuntia ja A2-kielen valinneilla 27 viikkotuntia
opetussuunnitelman mukaan. Opettajana toimii pääasiassa luokanopettaja. Joitain aineita
opettavat aineopettajat. 7.-luokalla oppilaat siirtyvät pääasiassa aineopettajajärjestelmään.
Oppilaat ja huoltajat kutsutaan tutustumaan Talvisalon kouluun tammi/helmikuussa sekä
toistamiseen toukokuussa.
Koulumatkakuljetuksissa noudatetaan Savonlinnan kaupungin esi- ja perusopetuksen oppilaiden
koulukuljetuksia koskevia periaatteita. ”Kuljetuksissa käytetään ensisijaisesti yleisiä kulkuneuvoja.
Maksuton koulukuljetus järjestetään yli 5 km:n matkalta oleville oppilaille. Koulukuljetusta ei
välttämättä järjestetä koko matkalle, vaan oppilaan tulee varautua siihen, että hän kulkee osan
koulumatkastaan itse. Haja-asutusalueilla, joilla ei ole tievalaistusta, kuljetus järjestetään 3.-6.luokan oppilaalle yli 3 km:n matkalta. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään jatkokuljetus
taksi/bussipysäkiltä/ -pysäkille 3.-6.lkn oppilaalle, jos kävelymatka kuljetusreitiltä on yli 3 km.”
(Koululaiskuljetusopas s. 2., nähtävillä nettiosoitteessa:
http://www.savonlinna.fi/sivistystoimi/koulukuljetusopas/index.htm)
Koulutuslautakunnalle esitetään koulukuljetusperiaatteisiin muutosta siten, että 6. luokan oppilaat
saavat koulukuljetuksen Talvisalon kouluun Laitaatsalmen ja Mirrilän alueilta.
Koulutuslautakunta päättää suunnitelmasta kokouksessaan 20.1.2011.
Asiaa koskevat asiakirjat ovat nähtävänä internetissä osoitteessa
http://www.savonlinna.fi/sivistystoimi/ph_kouluverk_tark.htm ja Savonlinnan kaupungintalolla,
sivistysvirastossa, Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna. Tarvittaessa lisätietoja antavat koulujen
rehtorit ja allekirjoittaneet.
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Arvoisa 5. luokkalaisen huoltaja,
Pyydämme, että keskusteltuanne lapsenne kanssa annatte palautteen suunnitelmasta siirtää
oppilas Talvisalon kouluun 6.luokalle lukukaudella 2011-2012 ja palautatte tämän sivun kyselyn
luokanopettajalle torstaihin 13.1.2011 mennessä.
Oppilaan nimi

___________________________

Kellarpellon koulu

Pihlajaniemen koulu

Kallislahden koulu

Normaalikoulu
oppilaalla A2-kielenä saksa

Hyväksyn, että lapseni siirtyy Talvisalon koulun 6. luokalle lukuvuonna 2011-12.
Sekä Talvisalon koulu että lähikoulu ovat kumpikin hyviä vaihtoehtoja 6. luokan opinnoille
En ole Talvisalon kouluun siirron kannalla vielä 6. luokan aikana
Sivistysviraston linjauksen mukaan Kallislahden oppilailla on siirtymäaikana 2011-12 mahdollisuus
valita Kallislahden tai Talvisalon koulun välillä.
Perustelut
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Pyydän lisätietoja tai yhteydenottoa koskien
oppilaan koulukuljetusta
oppilashuoltoon liittyviä kysymyksiä
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________
Päiväys

_______________________________
huoltajan allekirjoitus

Huoltajan nimi

___________________________

Puhelin

___________________________

Sähköpostiosoite

___________________________
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