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Aanar kååʹddest iʹlmmtet ooccâmnalla täid viiʹrjid da tuåimid:  
 
Meäʹrteʹmes ääiǥas 1.8.2019 ääʹljeeʹl:  
 

1. Oʹđđest ooccâmnalla: Klassuʹčteeʹl (uʹčteeʹl veʹrǧǧ n:r 0029), mättʼtemǩiõllân aanarsääʹmm, tuâjjpäiʹǩǩen 
kääzzkâʹsttemkõõsk ääʹljeeʹn Aanar škooul. Mättʼtõõzz čõõđtet väʹlddvueʹzzi õhttsažklassmättʼtõssân. 
Mättʼtõs vuäitt leeʹd še pââibužškooulâst.Veeʹrjest lij kuuđ määnpââʹj ǩiččlõddâmäiʹǧǧ.  
 

2. Oʹđđest ooccâmnalla: Aaunâsuʹčteeʹl (uʹčteeʹl veʹrǧǧ n:r 0115), mättʼtemǩiõllân aanarsääʹmm, 
mättʼtemaunnsen matematikk. Mättʼtemnalla vuäiʹtte leeʹd še jeeʹres vuâđđmättʼtõõzz mättaunnâz. 
Tuâjjpäiʹǩǩen kääzzkâʹsttemkõõsk ääʹljeeʹn lij Aanar škooul. Veeʹrjest lij kuuđ määnpââʹj ǩiččlõddâmäiʹǧǧ.  
 

Mieʹrrääiǥas 
  
Ääiǥas 1.8.2019-31.7.2020   
 

1. Klassuʹčteeʹl, mättʼtemǩiõllân tâʹvvsääʹmm. Vergga vaʹlljuum oummust tuäivat čiŋlmõõvvmõõžž vuõss- da 
alggmättʼtõʹsse. Veeʹrjest lij neellj määnpââʹj ǩiččlõddâmäiʹǧǧ.  

 
Ääiǥas 12.8.2019-30.5.2020  
 

1. Oʹđđest ooccâmnalla: Klassuʹčteeʹl, aanarsääʹmǩiõllsaž mättʼtõs. Vergga vaʹlljeem oummust tuäivat 

čiŋlmõõvvmõõžž vuõss- da alggmättʼtõʹsse. Tuâjjpäiʹǩǩen lij Aanar škooul. Veeʹrjest lij neellj määnpââʹj 

ǩiččlõddâmäiʹǧǧ. 

 
Ââʹntemõõlǥtõõzz lie asetõõzz (986/1998) meâldla.  
 
Päʹlǩǩ meäʹrtââvv kååddlaž mättʼtemtuâjjlažkååʹdd veʹrǧǧ- da tuâjjmäinnsuåppmõõžž mieʹldd. Lââʹssen kåʹdd mähss 
põõšši veʹrǧǧniiʹǩǩid 3 % Aanar-lââʹzz.  
 
Viiʹrjin, koin mättʼtõsǩiõllân lij aanar-, nuõrttsääʹmm- leʹbe tâʹvvsääʹmm, ââʹntemõõlǥtõssân lij lââʹssen kå. sääʹmǩiõl 
täidd. Teʹl ǩiõččât pueʹrren, jos ooccjest lij čuäʹjted mii-ne vueʹlnn peäggtum ǩiõlltääid čuäʹjteei määttain leʹbe 
ǩiõlltääid čuäʹjteei tuõđštõõzzin:  

 mättʼtõõttâm väʹlddaunnsen sääʹmǩiõl (tuʹtǩǩõstuõđštõs määttain) 

 spraavam jeeʹrab 60 mc veiddsaž määttaid sääʹmǩiõlâst (vuâđđ- da aaunâsmäätt) 

 mättʼtõõttâm sääʹmǩiõl lookkjiškooulâst jieʹnnǩiõllân da ǩeeʹrjtam tõn pâʹjjmättʼtõõttiǩeeʹrjtõõzzin vuäǯǯeeʹl 
ärvvsääʹnnen uuʹccmõsân cum laude approbatur (tuõđštõõzz) 

 mättõõttâm sääʹmǩiõl veeʹres ǩiõllân vuâđđmättʼtõõzzâst da/leʹbe lookkjiškooulâst da suʹst lie ǩiõlltuʹtǩǩõõzz 
ââʹlmõs ärvvsääʹn vaʹstteei teâđ da tääid (jeeʹrab ciâlkâlm universiteeʹttest, õllškooulâst leʹbe jeeʹres oskkum 
pääiʹǩest) 

 maainast sääʹmǩiõl jieʹnnǩiõllân da suʹst lij riʹjttjeei sääʹmǩiõl ǩeerjlaž täidd (jeeʹrab ciâlkâlm universiteeʹttest, 
õllškooulâst leʹbe jeeʹres oskkum pääiʹǩest) 

 
Liâđǥlaž ooccmõõžžid viiʹrjid da tuåimid, koi mieʹldd âlgg õhtteed ââʹntemvuõđ čuäʹjteei tuõđštõõzzid da 
nõmmǩeʹrjjväʹlddõõǥǥ leʹbe merittloǥstõõǥǥ, tuåimtet addrõõzzin http://www.kuntarekry.fi/ . Ooccmõõžžid âlgg 
kuåstteed 22.5.2019 čiâss 15.00 räjja mõõneeʹst. 
 
Vergga vaʹlljuum âlgg tuåimted škooul rehtooʹre tiõrvâsvuõtt-tuõđštõõzz di lääʹjj (504/2002) meâldlaž 
reäʹǩǩõsrekisterväʹlddõõǥǥ mââimõõzzâst 30 peeiʹv seʹst vaʹlljeemtuʹmmstõõǥǥ vuäǯǯmest.  
 
 
8.5.2019     Aanar škooul rehtor Marja Seilonen, teʹl. 0400 232 662, risttnõmm.sokknõmm@inari.fi 
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