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OPPILAAKSIOTON PERUSTEET
Oppilasalueen määräytyminen ja hakumenettely toissijaiseen kouluun / vuosiluokat 1-9

Oppilasalueen määräytyminen
Kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta kaikille sen alueella asuville oppivelvollisille.
Asuinkunta osoittaa oppivelvolliselle koulupaikan ns. lähikoulussa. Määrittelyn lähtökohtana toimii
oppilaan asuinosoite. Lähikoulu ei välttämättä ole oppilaan asuinosoitetta lähinnä oleva koulu.
Kouluille määritellään lukuvuosittain oppilaaksiottoalue, jonka perusteella oppilaan lähikoulu
määräytyy. Lähtökohtana koulupaikkasijoittelulle on, että luokkakoot kunnan eri kouluissa
muodostuvat mahdollisimman samankokoisiksi.
Kouluihin oppilaat (1. ja 7. lk.) sijoitetaan sivistysjohtajan päätöksellä kasvatus- ja
sivistyslautakunnan hyväksymien oppilaaksioton perusteiden mukaisesti.
−

Kasvatus- ja sivistyspalveluista lähetetään kaikille oppivelvollisuusikään tulevien lasten huoltajille
oppivelvollisuusilmoitus, jossa kerrotaan lapselle asuinosoitteen mukaan osoitettu koulupaikka.
Huoltajat voivat palauttaa lomakkeen joko paperilla allekirjoitettuna tai Wilma-järjestelmän kautta
sähköisesti.

Lukuvuoden aikana oppilaaksiottoalueelle muuttavista oppilaista oppilaaksiottopäätöksen tekee ao.
koulun rehtori. Cern- ja yrittäjyysluokkiin oppilaat valitaan hakumenettelyn kautta.
Hakumenettely toissijaiseen koulun
Koulupaikan osoittamisen jälkeen huoltajilla on mahdollisuus hakea lasta oppilaaksi johonkin
toiseen kouluun. Mikäli huoltaja haluaa lapsensa sijoittuvan muuhun kuin oman oppilasalueensa
kouluun, pitää oppivelvollisuusilmoituksen / yläkoulun oppilastietolomakkeen palautuksen
yhteydessä ilmoittaa hakemuksesta muuhun kuin asuinpaikan perusteella varattuun kouluun.
Koulun rehtori voi tämän ns. toissijaisen haun kautta ottaa oppilaita mahdollisesti vapaaksi
jääneille paikoille. Toissijaisessa täytössä luokan koko ei saa ylittää alakoulussa 24 oppilasta ja
yläkoulussa 21 oppilasta (sisarusperusteella otettaessa luokan koko saa ylittää 21 oppilasta), eikä
toissijainen oppilaaksiotto saa aiheuttaa uuden opetusryhmän perustamistarvetta. Rehtorin on
päätöstä tehdessään otettava huomioon myös ryhmään tulevien erityistä tukea tarvitsevien
oppilaiden määrä, joka voi osaltaan vaikuttaa alentavasti tulevan opetusryhmän kokoon.
Toissijaiseen kouluun otetulle oppilaalle ei järjestetä koulukuljetusta eikä korvata
kuljetuskustannuksia.
Toissijaisessa haussa oppilaiden valinnan ensisijaisjärjestystä määriteltäessä käytetään seuraavia
kriteereitä:
− Oppilas asuu Mäntsälässä
− Oppilas muuttaa todistettavasti koulun oppilaaksiottoalueelle alkavan lukuvuoden aikana
(muuttopäivä ja uusi väestötietojärjestelmään merkittävä osoite ovat tiedossa)
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−

−

Oppilaan sisarus käy asianomaista koulua (ei koske erikoisluokkia). Sisarusperustetta ei
huomioida, jos luokilla 1-6 opiskeleva oppilas hakee paikkaa yhtenäiskouluun, jossa isompi
sisarus opiskelee luokilla 7-9. Sisarusperustetta ei huomioida, jos luokilla 7-9 opiskeleva
oppilas hakee paikkaa yhtenäiskouluun, jossa pienempi sisarus opiskelee luokilla 1-6.
Mikäli on useita em. ehdot täyttäviä hakijoita, valitaan maantieteellisen etäisyyden
perusteella lähinnä koulua asuvat oppilaat.

Vieraan kunnan oppilaan ottamisesta päättää kasvatus- ja sivistystoimialan toimintasäännön
mukaan sivistysjohtaja.
Koulun vaihtaminen
Mikäli oppilas vaihtaa koulua vuosiluokkien 1.- 9. aikana, huoltajan tulee ottaa yhteyttä sen koulun
rehtoriin, johon oppilas haluaa siirtyä. Siirtyminen muualle kuin oman oppilasalueen kouluun on
mahdollista vain erityisestä syystä. Siirrosta päättää vastaanottavan koulun rehtori kuultuaan
lähettävän koulun rehtoria ja opetuspäällikköä.
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