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Esikoulu- ja koulutulokkaiden ilmoittautuminen lukuvuonna 2017-2018 

 

Perusopetuslakia on muutettu 1.1.2015 voimaan tulleella lailla (1040/2014) siten, että lapsen 

on osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään 

esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. 

 

Vuonna 2011 syntyneiden lasten esiopetus ja vuonna 2010 syntyneiden lasten perusopetus 

Inarin kunnassa alkaa torstaina 10.8.2017. 

 

Esikoulu- ja koulutulokkaiden koteihin on lähetetty kirje ja ilmoittautumislomakkeet. 

Mikäli ette ole saaneet kirjettä, pyydämme teitä olemaan asiasta yhteydessä oman alueenne 

esiopetuspaikkaan tai kouluun. 

 

 

Lisätietoja: 

    

Ivalon ala-asteen koulu  Inarin koulu 

Pirkko Olli   Ilkka Korhonen 

         0400 243 721   0400-232 662 

   

         Sevettijärven koulu   Saariselän päiväkoti 

Johanna Nieminen                        Marja Helander 

         040 154 7220   040 744 1201  

 

 

Ovdâškoovlân já škoovlân puáttei almottâttâm luuhâmive 2017-2018 

 

Vuáđumáttááttâslaahâ lii rievdâdum 1.1.2015 vuáimán šaddee lavváin (1040/2014) nuuvt, ete 

pärni kalga uásálistiđ ive pištee ovdâmáttááttâsân teikâ eres tooimân, mii juksá ovdâmáttááttâs 

uulmijd, oppâkenigâsvuođâ älgim ovdebáá ive.  

Ive 2011 šoddâm paarnij ovdâmáttááttâs já ive 2010 šoddâm paarnij vuáđumáttááttâs Aanaar 

kieldâst álgá 10.8.2017. 

 

Ovdâškoovlân já škoovlân puáttee paarnij pááikán láá vuolgâttâm reeivâ já 

almottâttâmluámáttuvâid. 

Jis eppeđ lah finnim reeivâ, pivdep, ete leppeđ ohtâvuođâst jieijâs kuávlu ovdâmáttááttâssajan 

teikâ škoovlân. 

 

 

Lasetiäđuh: 

   

Avveel vyelitääsi škovlâ  Aanaar škovlâ  

Pirkko Olli   Ilkka Korhonen 

         0400 243 721   0400-232 662 

   

         Čevetjäävri škovlâ   Suáluičielgi peivikiäčču 

Johanna Nieminen                        Marja Helander 

         040 154 7220   040 744 1201 
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         Ovdaskuvlii ja skuvlii boahttiid almmuheapmi skuvlajagi  2017-2018 

 

Vuođđooahpahusláhka lea rievdaduvvon 1.1.2015 fápmui boahtán lágain (1040/2014) nu, ahte 

mánná galgá oassálastit jagi ovdal oahppogeatnegasvuođa álgima jagi bisti ovdaoahpahussii 

dahje eará doibmii, mii deavdá ovdaoahpahusa ulbmiliid. 

 

Jagi 2011 riegádan mánáid ovdaoahpahus ja jagi 2010 riegádan mánáid vuođđooahpahus 

Anára gielddas álgá duorastaga 10.8.2017. 

 

Ovdaskuvlii ja skuvlii álgiid ruovttuide lea sáddejuvvon reivve ja almmuhanskovit. 

Juos it leat ožžon daid, bivdit du leat áššis oktavuođas iežat guovllu ovdaoahpahusbáikái dahje 

skuvlii. 

 

Lassidieđut: 

    

Avvila vuolledási skuvla  Anára skuvla 

Pirkko Olli   Ilkka Korhonen 

         0400 243 721   0400-232 662 

   

   

 Čeavetjávrri skuvla   Suoločielggi beaiveruoktu 

 Johanna Nieminen        Marja Helander 

          040 154 7220   040 744 1201 

          

 

Ouddškooul- da škoouʹle pueʹttji iʹlmmtõõttmõš lookkameeʹjjid  2017-2018 

 

Vuâđđlääʹǩǩ lij muttum 1.1.2015 viõʹǩǩe puättam lääʹjjin (1040/2014) nuʹtt, što päärnaž âlgg  

vuässõõttâd  mättjemvuâlažvuõđ älggem  ooudldem eeʹǩǩen eeʹjj piʹštti ouddmättʼtõʹsse leʹbe 

jeeʹres ouddmättʼtõõzz täävtõõzzi vuäǯǯam tuåimmjumuʹšše.  

 

Eeʹjjest 2011 šõddâm päärnai ouddmättʼtõs da eeʹjjest 2010 šõddâm päärnai vuâđđmättʼtõs 

Aanar kååʹddest älgg 10.8.2017. 

 

Ouddškooul- da škoouʹle pueʹttjid liâ vuõlttuum ǩeeʹrj da iʹlmmtõõttâmblaaŋk.  

Teʹl ko jeäʹped leäkku vuäǯǯam ǩeeʹrj, raukkâp tiʹjjid väʹldded õhttvuõđ ääʹššest jiiʹjjed vuuʹd 

ouddmättempäikka leʹbe škoouʹle.  

 

 

Lââʹssteâđaid:  

       

Âʹvvel vueʹlltääʹzz škooul   Aanar škooul  

Pirkko Olli   Ilkka Korhonen 

         0400 243 721   0400-232 662 

   

Čeʹvetjääuʹr škooul    Suâlčiõʹljpeiʹvvpõrtt  

Johanna Nieminen                         MarjaHelander 

 040 154 7220   040 744 1201 

       


