Loimaan kaupunki
Sivistyspalvelut
PL 129, 32201 LOIMAA

Kanta-Loimaantie 7
32210 Loimaa

Puh. 02 761 1200

www.loimaa.fi
etunimi.sukunimi@loimaa.fi

HAKEMUS 7.- LUOKALLE (MUUALLE KUIN LÄHIKOULUUN)
PALAUTETAAN VIIMEISTÄÄN 12.1.2018 omalle opettajalle tai koulutoimistoon
KOULU

OPPILAS

Opetuksen järjestäjän määrittelemä lähikoulu (ks. alla)

Koulumatka tarkasti lyhyintä
jalankulkukelpoista tietä

Haluttu koulu (toissijainen koulu), jos eri kuin edellä, PERUSTELU

Koulumatka tarkasti lyhyintä
jalankulkukelpoista tietä

Oppilaan sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

Kotipuhelin

Lähiosoite ja postitoimipaikka

Kansalaisuus

Äidinkieli

Uskontokunta

Evankelis-luterilainen

HUOLTAJAT

Nimi

Ortodoksi

Uskontokuntiin kuuluma- Muu, mikä
ton

Osoite, jos eri kuin oppilaalla

Puhelin

Nimi
osoite, jos eri kuin oppilaalla

Puhelin

YHTEIS- HUOL- Mikäli vanhemmat ovat eronneet ja heillä on yhteishuoltajuus, pyydetään siitä ilmoittamaan tässä
TAJUUS
LISÄTIETOJA

Erityisruokavaliot, allergiat, sairaudet, lääkitys tai muuta huomioitavaa

NYKYINEN
KOULU
Alastaron yläaste: Kirkonkylän koulu, Kojonkulman koulu
OPETUKSEN
JÄRJESTÄJÄN
Hirvikosken yhtenäiskoulu: Hirvikosken yhtenäiskoulu, Metsämaan koulu, Niinijoen koulu
MÄÄRITTELEMÄ
LÄHIKOULU
Puistokadun koulu: Asemanseudun koulu, Kauhanojan koulu, Keskuskoulu

TUKI, TUTKIMUKSET

Tehostettu tuki

Erityinen tuki

Psykologi

Muu

KOULUUN TUTUSTUMISEN AJANKOHDAT JA KÄYTÄNNÖT ILMOITETAAN MYÖHEMMIN.

PÄIVÄYS
Paikka ja aika
ALLEKIRJOITUS

Allekirjoitus

Nimen selvennös

Loimaan kaupunki
Sivistyspalvelut
PL 129, 32201 LOIMAA

Kanta-Loimaantie 7
32210 Loimaa

Puh. 02 761 1200

www.loimaa.fi
etunimi.sukunimi@loimaa.fi

TIEDOTE HUOLTAJILLE

Lainsäädäntö:
Perusopetuslain (628/1998) 4 §:n mukaan kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta sen
alueella asuville oppivelvollisuusikäisille sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta.
Perusopetuslain 6 §:n mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat
asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet
huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Kunta osoittaa oppivelvolliselle lähikoulun
tai muun soveltuvan paikan, jossa opetusta annetaan.
Jos oppilas otetaan muuhun kuin edellä tarkoitettuun lähikouluun tai opetuksen järjestämispaikkaan, oppilaaksi ottamisen edellytykseksi voidaan asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista (PoL 32§).

Oppilaiden yläkoulupaikat määräytyvät Loimaalla seuraavasti:
Alastaron yläaste: Kirkonkylän koulu, Kojonkulman koulu (+ Oripää)
Hirvikosken yhtenäiskoulu: Hirvikosken yhtenäiskoulu, Metsämaan koulu, Niinijoen koulu
Puistokadun koulu: Asemanseudun koulu, Kauhanojan koulu, Keskuskoulu
Huoltajalla on mahdollisuus erillisellä lomakkeella anoa edellä mainitusta poikkeavaa yläkoulupaikkaa (toissijainen koulu). Lomakkeen voi pyytää opettajalta tai tulostaa kaupungin kotisivuilta
(Kasvatus ja opetus/perusopetus/kouluun ilmoittautuminen).
Loimaan kaupungin perusopetuksessa noudatetaan toissijaisessa oppilaaksi otossa seuraavia periaatteita:
1. Perusopetukseen otetaan ensisijaisesti oman kunnan oppilaita.
2. Kouluun voidaan ottaa muita oppilaita, jos kyseisen luokka-asteen opetusryhmät
eivät ole täynnä ensisijaisen oppilaaksi oton jälkeen. Perusopetuksessa opetusryhmä
katsotaan täydeksi, jos
a. lainsäädännössä on määritelty ryhmän koko tai
b. ryhmässä on vähintään 25 oppilasta tai yläkoulussa lisäoppilas aiheuttaa uuden
opetusryhmän muodostamisen jossain oppiaineessa.
3. Kun toissijaista koulupaikkaa hakee enemmän lapsia kuin kouluun voidaan ottaa,
valintaperusteena ovat ensisijaisesti terveydelliset syyt tai painavat oppilashuollolliset
syyt ja toissijaisena valintaperusteena sisarussuhde. Jos tämän jälkeen on tasatilanne, valintaperusteena on lyhin koulumatka virallista kulkureittiä pitkin.
4. Vieraskuntalaiset lapset.
Mikäli samat hakukriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin vapaita oppilaspaikkoja, oppilaat
valitaan arpomalla.
Ennen päätöksentekoa on otettava huomioon myös ryhmään tulevien erityistä ja tehostettua tukea tarvitsevien oppilaiden määrä, joka voi osaltaan vaikuttaa alentavasti tulevan opetusryhmän
kokoon.
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Opetuksen järjestäjä voi osoittaa lapsen lähikouluksi jonkin muun kuin maantieteellisen lähikoulun, jos
 sillä voidaan tasoittaa oppilaiden jakautumista eri koulujen kesken
 se on tarkoituksenmukaista lapsen asuinpaikan ja kuljetusjärjestelyjen takia
 se on tarkoituksenmukaista toimivien opetusryhmien muodostamiseksi
 se on perusteltua oppilaan tarvitseminen tukitoimien kannalta
 se on perusteltua lapsen terveydentilan kannalta
 lapsen osoitteen mukainen lähikoulu on täynnä
Asemanseudun koulun oppilaiden huoltajilla on mahdollisuus anoa koulupaikkaa myös Kosken
Seudun yläasteelta (koulusopimus). Jos huoltaja haluaa lapsensa Koskelle, tulee hänen toimittaa
edellä mainittu ilmoittautumislomake Loimaan koulutoimistoon. Lisäksi hänen tulee toimia Kosken
kunnan antamien ohjeiden mukaisesti.
Koulukuljetukset:
Kunta järjestää kuljetusedellytysten täyttyessä maksuttoman koulukuljetuksen oppilaalle ensisijaisena koulupaikkana osoitettuun perusopetuspaikkaan.
Toissijaiseen kouluun otetulle oppilaalle ei järjestetä koulukuljetusta eikä korvata kuljetuskustannuksia (oppilaalla ei ole kuljetusetuutta). Huoltajalla on mahdollisuus hakea maksullista koulukuljetusta. Sivistysjohtaja voi hakemuksesta myöntää maksullisen koulukuljetuksen, mikäli autossa
on tilaa ja reitti on jo olemassa. Erillistä kuljetusta ja reittiä ei järjestetä.
Lisätietoja:
sivistysjohtaja Manne Pärkö, 02 761 1200, manne.parko@loimaa.fi
Ks. myös seuraavat ohjeet
Lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet 2017
(www.loimaa.fi, Kasvatus ja opetus/perusopetus/kouluun ilmoittautuminen)
Loimaan kaupungin koulukuljetussääntö 2017
(www.loimaa.fi, Kasvatus ja opetus/perusopetus/koulukuljetuksen)
Lomakkeen palauttaminen:
Ilmoittautuminen yläkouluun tulee tehdä 12.1.2018 mennessä toimittamalla ilmoittautumislomake omalle opettajalle tai koulutoimistoon (Kanta-Loimaantie 7, 32210 Loimaa).
Huom! Ilmoittautuminen koskee vain niitä, jotka haluavat muuhun kuin tiedotteen alussa määriteltyyn lähikouluun.
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