OPPILAAN KOULUPAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN JA
OPPILAAKSIOTTAMISEN PERUSTEET SUOMENKIELISESSÄ
PERUSOPETUKSESSA

1 LÄHIKOULUN TAI MUUN SOVELTUVAN PAIKAN OSOITTAMINEN
1.1 Lähikoulu
Oppilaalla on ensisijainen oikeus käydä sitä koulua, jonka kasvatus- ja
koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston päättämällä
oppilaaksiottoalueella hän asuu.

1.2 Muu soveltuva paikka
Oppilaalla on oikeus päästä muuhun kunnan osoittamaan lähimpään,
tarkoituksenmukaiseen kouluun seuraavissa tilanteissa:
- ensimmäiselle luokalle otettaessa sellaisen A-kielenopetukseen, jota
ei ole mahdollisuus valita lähikoulussa
- jos oppilas ei voi jatkaa koulussa aikaisemmin opiskelemaansa
vieraan kielen tai toisen kotimaisen kielen opiskelua
- B1-englannin opetuksen perusteella
- jos oppilaan lähikoulu ei ole oppilaan terveydentilan tai muuhun
erityisen syyn takia hänelle sovelias. Tarvittaessa syy osoitetaan
asiantuntijalausunnolla.
- oppilaalla on erityisen tuen päätös erityisluokalle
- oppilas osallistuu valmistavaan opetukseen
- oppilas osallistuu joustavan perusopetuksen toimintaan.
Oppilaaksi pääseminen edellyttää, että koulussa on tilaa. Koulun
osoittamisessa voidaan ottaa huomioon matkan pituus ja turvallisuus.
Tarvittaessa käytetään arvontaa, jos halukkaita oppilaita on enemmän
kuin koulussa on tilaa.

2 PYRKIMINEN MUUHUN KUIN 1 LUVUSSA TARKOITETTUUN
KOULUUN
2.1 Yleistä
Oppivelvollinen voi pyrkiä myös muuhun kuin edellä 1 luvussa
tarkoitettuun kouluun. Oppilaaksi pääseminen edellyttää, että koulussa
on tilaa.
Helsingin kaupungin järjestämään opetukseen otetaan ensisijaisesti
Helsingissä asuvia oppilaita.
Vuosiluokkien 1–6 osalta edellytetään, että näistä oppilaista kouluun ei
synny uutta opetusryhmää.

Jos oppilas otetaan muuhun kuin 1 luvussa tarkoitettuun kouluun,
oppilaaksi ottamisen edellytykseksi voidaan asettaa, että huoltaja
vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista
kustannuksista.

2.2 Valintaperusteet
Oppilaita otettaessa hakijoihin on sovellettava yhdenvertaisia
valintaperusteita.
Jos hakijoita on enemmän kuin koulussa on tilaa, valintaperusteita
noudatetaan seuraavassa järjestyksessä:
1) Sisaruus: oppilaalla on sisaruksia kyseisessä koulussa
2) Jatkuvuus
a) Esiopetus ja vuosiluokat 1 - 2: esiopetuksen ja alueen koulun
yhteisessä suunnitelmassa nimetyistä esiopetusryhmistä tulevat
oppilaat.
b) Yhtenäinen peruskoulu: ko. koulun oppilaaksiottoalueen
vuosiluokkien 1-6 kouluissa olevat oppilaat.
3) Koulumatkan pituus.
Jokaisen valintaperusteen kohdalla käytetään tarvittaessa lisäksi
arvontaa, jos hakijoita on enemmän kuin koulussa on tilaa.
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää
vuosittain 1. vuosiluokan ja 7. vuosiluokan enimmäisoppilasmäärät
kouluittain. Ensimmäisen vuosiluokan enimmäisoppilasmäärä sitoo
vuosiluokkien 1- 2 tässä luvussa tarkoitettua oppilaaksiottoa ja
seitsemännen vuosiluokan enimmäisoppilasmäärä vuosiluokkien 7-9
tässä luvussa tarkoitettua oppilaaksiottoa.

2.3 Valintakoe
Jos opetuksessa noudatetaan opetussuunnitelmaa, jossa painotetaan
yhtä tai useampaa oppiainetta, voidaan oppilaita otettaessa käyttää
oppilaan taipumuksia painotettavaan opetukseen osoittavaa koetta.
Samaa painotusta tarjoavat koulut käyttävät samaa valintakoetta.
Tiettyyn painotukseen hakeva oppilas otetaan huomioon kaikkien
kyseistä painotusta tarjoavien koulujen oppilaaksiotossa huoltajan
ilmoittamassa järjestyksessä.

3 OPPILAAKSI OTTAMINEN KIELIKYLPYOPETUKSEEN
Kielikylpyopetukseen otetaan oppilaita, jotka ovat osallistuneet
kielikylpyesiopetukseen tai joilla on muutoin riittävä ruotsin kielen taito,
joka arvioidaan haastattelussa.
Oppilaan koulupaikka määräytyy kieliohjelmassa määritellyn
kielikylpypolun mukaisesti.

4 OPPILAAN KOULUNKÄYNTIOIKEUS ASUINPAIKAN
MUUTTUESSA
Jos oppilaan asuinpaikka muuttuu Helsingin kaupungin sisällä,
oppilaalla on oikeus käydä kaikki koulun luokka-asteet ao. koulussa,
jonka oppilas hän oli ennen asuinpaikan muuttumista.
Jos oppilaan asuinpaikka muuttuu Helsingin kaupungin ulkopuolelle,
oppilaalla on oikeus käydä kuluva lukukausi loppuun ao. koulussa.
Oppilas voidaan tämän jälkeen ottaa helsinkiläiseen kouluun 2 luvussa
mainittujen perusteiden mukaisesti.
Huoltaja vastaa mahdollisista oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta
aiheutuvista kustannuksista.

