SASTAMALAN PERUSOPETUKSEN TOISSIJAISEN OPPILAAKSIOTON
PERIAATTEET

Perusopetuslain 6 § mukaan oppilaan koulupaikka määräyty seuraavasti
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 ja muulle tässä laissa tarkoitettua opetusta saavalle 1
momentin mukaisen lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa tämän lain 4 §:n 1
ja 2 momentin mukaisesti annetaan opetusta sellaisella oppilaan omalla kielellä, jolla
kunta on velvollinen opetusta järjestämään.
Perusopetuslain 28 § toteaa koulutuspaikasta seuraavaa:
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.
Sastamalan perusopetuksella on yksi yhteinen oppilaaksiottoalue ja oppilaaksiotto tapahtuu
lähikouluperiaatteen mukaisesti. Opetuksenjärjestäjä osoittaa oppilaan lähikouluksi pääsääntöisesti
maantieteellisesti lähimmän koulun. Poikkeuksen voivat muodostaa tilanteet, joissa oppilaan etu
tuen antamiseksi edellyttää oppilaan sijoittamista toiseen kouluun. Tällöin oppilaan lähikouluksi
osoitetaan koulu, jossa tarvittava tuki voidaan järjestää.
Huoltaja voi anoa lapselle koulupaikkaa toisesta kunnan koulusta. Näitä tilanteista varten
Sastamalan perusopetuksen toteuttamista varten on määriteltävä periaatteet miten ns. toissijainen
oppilaaksiotto tapahtuu.
Lähtökohtaisesti kuhunkin kouluun voidaan ottaa lisäoppilaita, jos kyseisen luokka-asteen
perusopetusryhmässä on tilaa ensisijaisen oppilaaksioton jälkeen, eikä se kasvata luokkakokoa
merkittävästi isommaksi kuin kunnan saman luokka-asteen kouluissa. Toissijaiseen kouluun
myönnetty oppilaspaikka ei saa aiheuttaa lisäresurssin tarvetta esim. valinnaisaineiden tai ryhmien
jakamisen osalta. Toissijaisessa koulupaikassa kuljetuskustannuksista vastaa oppilaan huoltaja.
Lastenhuollon tukitoimena perusopetuksen oppilas voi olla sijoitettuna oman kotinsa ulkopuolella.
Sastamalan sisällä tapahtuvissa sijoituksissa on jossain tapauksissa tarkoituksenmukaista jatkaa
oppilaan koulunkäyntioikeutta jo tutuksi tulleessa koulussa. Näissä tapauksissa oppilas voidaan
ottaa toissijaiseen kouluun jolloin lastensuojelu vastaa kuljetuksista aiheutuvista kustannuksista.

Toissijaiseen kouluun voidaan kriteerien täyttyessä ottaa oppilaita seuraavassa järjestyksessä:
a. perusopetukseen otetaan ensisijaisesti oman kunnan oppilaita
b. koulumatkan pituus toissijaiseen kouluun; lähimpänä asuvat toissijaisen oppilaaksioton
oppilaat
c. koulussa jo opiskelevien oppilaiden sisarukset
d. kaikki halukkaat
Päätöksen toissijaisesta koulupaikasta tekee huoltajien hakemuksen perusteella kasvatusjohtaja.

