Karkkilan kaupungin perusopetuksen oppilaaksioton perusteet

Oppilaan koulupaikan määräytyminen
Perusopetuslaki 21.8.1998/628 6 §)
Perusopetuslain mukaisesti opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat
ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Esiopetusta järjestettäessä tulee lisäksi ottaa huomioon, että opetukseen osallistuvilla lapsilla on mahdollisuus
käyttää päivähoitopalveluita. (23.12.1999/1288)
Kunta osoittaa oppivelvolliselle ja muulle tässä laissa tarkoitettua opetusta saavalle 1 momentin mukaisen lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa perusopetuslain 4 §:n 1 ja 2
momentin mukaisesti annetaan opetusta sellaisella oppilaan omalla kielellä, jolla kunta on
velvollinen opetusta järjestämään. Esiopetusta saavalle oppilaalle voidaan opetuksen
järjestämispaikaksi osoittaa myös vastaavat edellytykset täyttävä 4 §:n 1 momentissa
tarkoitettu päivähoitopaikka tai muu soveltuva esiopetuksen järjestämispaikka. Kunta voi
perustellusta opetuksen järjestämiseen liittyvästä syystä opetuskieltä muuttamatta vaihtaa
opetuksen järjestämispaikkaa. (23.12.1999/1288)
Lasta ei ilman huoltajan suostumusta saa osoittaa opetukseen, jossa 31 §:n 3 momentin nojalla peritään oppilaalta maksuja, eikä opetukseen, jossa kunnan päätöksen tai opetuksen
järjestämisluvan perusteella noudatetaan erityistä maailmankatsomuksellista tai
kasvatusopillista järjestelmää.
Koulutuspaikka
Perusopetuksessa oppilaalla on oikeus käydä 6 §:n 2 momentissa tarkoitettua
koulua.Oppivelvollinen voi pyrkiä oppilaaksi myös muuhun kuin 1 momentissa tarkoitettuun
kouluun. Tässä momentissa tarkoitettuja oppilaita otettaessa hakijoihin on sovellettava
yhdenvertaisia valintaperusteita. Jos opetuksessa noudatetaan opetussuunnitelmaa, jossa
painotetaan yhtä tai useampaa oppiainetta, voidaan oppilaita otettaessa käyttää myös
oppilaan taipumuksia edellä tarkoitettuun opetukseen osoittavaa koetta. Valintaperusteista ja
-kokeesta tulee ilmoittaa etukäteen. Kunta voi kuitenkin päättää, että sen järjestämään opetukseen otetaan ensisijaisesti kunnassa asuvia lapsia.
Karkkilan kaupungin perusopetuksessa noudatetaan seuraavia oppilaaksiottokriteereitä:
Esiopetus
Varhaiskasvatuksen palvelualueen palvelupäällikkö päättää lapsen esiopetuspaikan
myöntämisestä huomioimalla lapsen mahdollinen tuleva koulupaikka ja yksilöllinen
päivähoidon tarve.
Vuosiluokat 1–6
Ensisijaiset kriteerit
Sivistysjohtaja päättää oppilaan opetuksen järjestämispaikasta tai sen vaihtamisesta.
Koulutulokkaiden luokat muodostetaan seuraavin kriteerein seuraavassa järjestyksessä:
1.1 Oppilaaksiottoalueena on koko Karkkila

1.2 Koulumatka
Oppilaalle osoitetaan lähikouluksi koulu, joka sijaitsee oppilaan ikä ja kehitystaso sekä koulumatkan turvallisuus huomioiden kohtuullisen matkan päässä hänen vakituisesta
asuinpaikastaan. Lähikouluksi voidaan osoittaa muukin kuin oppilaan asuinpaikkaa fyysisesti
lähinnä oleva koulu.
1.3 Luokkakoko
Luokat muodostetaan alueellista tasavertaisuutta noudattaen niin, että luokkien muodostamisen pohjana käytetään laskennallista luokkakokoa, joka on 1–2 luokilla 25 oppilasta ja 3–6
luokilla 32 oppilasta.
Mikäli tämä laskennallinen luokkakoko täyttyy, oppilaalle voidaan osoittaa lähikouluksi jokin
muu kuin oppilaan asuinpaikkaa fyysisesti lähinnä oleva koulu, joka täyttää kohdan 1.2
kriteerit.
1.4 Jatkuvuus esiopetuksesta alkuopetukseen
Lähikoulua osoitettaessa huomioidaan oppilaan esiopetuspaikka.
Toissijaiset kriteerit
Rehtori voi ottaa yleisopetuksen oppilaan kouluun, mikäli ensisijaisten kriteerien täytyttyä
koulussa on tilaa. Toissijainen oppilaaksiotto ei saa aiheuttaa uuden opetusryhmän
perustamista. Toissijaisessa oppilaaksiotossa huomioidaan sisarussuhteet.·
Mikäli kouluun on toissijaisia hakijoita, joiden kohdalla edellä mainitut kriteerit eivät täyty,
otetaan kouluun ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittautuneet oppilaat kouluun arvotussa
järjestyksessä.
Mikäli oppilas muuttaa kuntaan kesken lukuvuoden, paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä soveltaen edellä mainittuja kriteereitä.
Vuosiluokat 7 – 9
Vuosiluokilla 7 - 9 Yhteiskoulu on kaikkien oppilaiden lähikoulu.
Erityisopetuksen pienluokille sijoitettavat oppilaat
Pienluokkien oppilaaksiottoalue on koko kaupunki. Sivistysjohtaja päättää erityisen tuen
järjestämisestä oppilaalle tehtävän pedagogisen selvityksen perusteella.

