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Sivistystoimiala 

 

  Käännä 

 
 
Tulevan ekaluokkalaisen huoltaja 
 
 
 
 
 
Tervetuloa kouluun!  
 
Lapsenne täyttää kuluvana kalenterivuonna 7 vuotta ja hänen oppivelvollisuutensa alkaa. Uusien 
oppilaiden ilmoittautuminen Nakkilan kunnan 11.8.2021 alkavalle peruskoulujen 1. luokalle tapahtuu 
sähköisesti 12.2.–8.3.2021 välisenä aikana.  
 
Alla tarvittavat ohjeet sähköistä ilmoittautumista varten:  

 
 Kouluun ilmoittautumista varten kirjaudu tietokoneella Wilma-järjestelmään 

osoitteessa  

  nakkila.inschool.fi (ei toimi mobiilissa) 
 
Valitse Wilmassa sivun yläreunasta lomakkeet-kohta ja sieltä lomake 
”Peruskouluun ilmoittautuminen”. Joissakin tapauksissa lomakkeet löytyvät 
kolmen pisteen takaa. Kun olet täyttänyt lomakkeen, muista tallentaa. 
Järjestelmä ei lähetä vahvistusviestiä.  
 
Mikäli Sinulla ei ole mahdollisuutta täyttää sähköistä ilmoittautumista tai tarvitset lisätietoja, 
ole yhteydessä lapsesi tulevan koulun rehtoriin. 
 

Tutustuminen 
kouluun  

Ensi syksynä peruskoulun 1. luokalle tuleville lapsille pyritään järjestämään tutustumiskäynti 
koulussa kevään aikana koronan aiheuttamat rajoitukset huomioon ottaen.   

 
Aamu- ja 
iltapäivätoimintaan 
haku 

 
Haku koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan lukuvuodeksi 2021–2022 on 12.2.–
8.3.2021. Koululaisten ohjattu aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. luokan 
oppilaille sekä 1.–9.-luokkien erityisen tuen oppilaille. Aamu- ja iltapäivätoimintaa 
järjestetään Kirkonseudun koulussa (Pakkalantie 3) klo 7–17 välisenä aikana.  
 
Hakemus täytetään Wilmassa, josta löytyvät myös asiaan liittyvät lisätiedot. Päätös 
iltapäivätoiminnasta ja syksyn henkilöstömitoituksesta tehdään keväällä. Huomioithan 
siis, että hakuajan ulkopuolella jätettyjen hakemusten käsittelyssä ja palvelun 
järjestämisessä saattaa kestää useita viikkoja.  

 
Koululaisten ap/ip- 
laskutus 
 

 
Aamu- ja iltapäivätoiminnan laskutusta varten tarvitsemme yhteystietojanne. Nämä tiedot 
täytetään Wilmassa olevan hakemuksen yhteydessä. 
 

Koulukuljetus Mikäli lapsenne matka kouluun ylittää 3 kilometrin rajan, on hänellä oikeus maksuttomaan 
koulukuljetukseen. Kuljetusoikeus koskee vain koulua, aamu- ja iltapäivätoimintaan 
kuljettaminen on huoltajan vastuulla. Kuljetus haetaan Wilmassa erillisellä Hakemukset ja 
päätökset -osiosta löytyvällä hakemuksella viimeistään 8.3.2021. 
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Nakkilan kunta 

Porintie 11, 29250 Nakkila 

www.nakkila.fi 

kirjaamo@nakkila.fi 

PL 50, 29251 Nakkila 

 

etunimi.sukunimi@nakkila.fi 

 

 

 
 
Lisätiedot: 

 
 
Kirkonseudun koulu ja ap/ip-toiminta: 
Minna Hujanen, 044 747 5931 tai minna.hujanen@nakkila.fi 
 
Tattaran koulu 
Juha-Petri Kujansuu, 044 747 5938 tai juha-petri.kujansuu@nakkila.fi 
 
Ruskilan koulu 
Päivi Mäkinen, 044 747 5937 tai paivi.makinen@nakkila.fi 
 
Viikkalan koulu 
Kari Määttä, 044 747 5949 tai kari.maatta@nakkila.fi 
 
Aamu- ja iltapäivätoiminnan laskutus:  
Pekka Nurmi, 044 747 5860 tai pekka.nurmi@nakkila.fi 
 
Kuljetukset: 
Jani Kleemola, 044 747 5921 tai jani.kleemola@nakkila.fi 
 

  
 


