TIEDOTE HUOLTAJALLE

Oppilaan oikeus valita muu kuin hänelle osoitettu koulu.
Lautakunnan päätöksen mukaan oppilaalle on osoitettu koulupaikka, mutta
hänellä on myös oikeus pyrkiä oppilaaksi ns. toissijaiseen kouluun. Hakemus
voidaan hyväksyä, jos ryhmässä on tilaa eikä oppilaaksiotto edellytä uuden
opetusryhmän perustamista. Mikäli hakijoita on enemmän kuin
opetusryhmään mahtuu, oppilaaksiottokriteerinä käytetään koulumatkaa.
Koulumatkan pituus mitataan lyhyintä, jalankulkukelpoista ja yleisessä
käytössä olevaa tietä pitkin kodin tai asunnon portilta koulun portille.
Mikäli oppilas voi suorittaa koulumatkansa vaihtoehtoisesti jalankulku-,
kevytliikenne- tai autoliikenteen käyttämää reittiä pitkin, koulumatkaksi
katsotaan lyhyin reitti, jota pitkin koulumatka voidaan liikennesääntöjä
noudattaen jalan suorittaa. Lähinnä toissijaista koulua asuvat asetetaan
etusijalle. Jos vapaita oppilaspaikkoja ei ole, on kouluun ensisijaisesti
sijoitetulla oppilaalla oikeus päästä ko. kouluun.
Sisarusperiaate: Huoltajalla on mahdollisuus hakea oppilaalle paikkaa
samasta koulusta, jossa sisarus opiskelee yleisopetuksen luokilla 1-5.
Periaate ei koske erikoisluokkia (musiikkiluokka, laajamittaisen kaksikielisen
opetuksen ja kielirikasteisen opetuksen luokka) eikä erityisluokkia.
Lähihuoltajan tulee tiedottaa myös mahdollista toista huoltajaa oppilaan
kouluvalintaan liittyvistä asioista.
Laajamittainen kaksikielinen ja kielirikasteinen opetus sekä
musiikkiluokat
Laajamittaisen kaksikielisen opetuksen luokat 1-6 opiskelevat Kosken
koulukeskuksessa 1.8.2019 alkaen ja kielirikasteisen opetuksen luokat 7-9
toimivat lukuvuonna 2019-2020 Mansikkalan koulukeskuksessa ja
lukuvuodesta 2020-2021 alkaen Kosken koulukeskuksessa. Laajamittaiseen
kaksikieliseen opetukseen haetaan esiopetusvuonna. Valintakokeeseen
ilmoittautuminen tapahtuu samalla lomakkeella, jolla lapsi ilmoitetaan kouluun.
Yleisiin kieli- ja koulunkäyntivalmiuksiin pohjautuva valintakoe pidetään
helmikuun aikana.
Lisätietoja antaa tarvittaessa vt. johtava rehtori Lasse Tiilikka, puh. 020 617
5718 ja vt. apulaisrehtori Johanna Ovaska, puh. 020 617 5813
Musiikkiluokalle haetaan toisella luokalla. Musiikkiluokkahausta lähetetään
erillinen ohje. Valittaessa oppilaita käytetään musikaalisuutta mittaavia testejä.
Musiikkiluokat 3-9 toimivat Mansikkalan koulukeskuksessa.
Maahanmuuttajalapsille järjestetään perusopetukseen valmistavaa opetusta
Kosken koulukeskuksessa. Lisätietoja antaa vt. johtava rehtori Marjatta
Koskensalo, puh. 020 617 5803.

Venäjää äidinkielenään puhuville lapsille järjestetään mahdollisuuksien
mukaan omaa äidinkielen opetusta venäjän kielessä 2 tuntia viikossa.
Lisätietoja antavat rehtorit.
Kieltenopiskelumahdollisuuksista lisätietoja antaa opetuspalveluiden
päällikkö Minna Rovio puh. 020 617 3403.
Koulukuljetus
Koulukuljetuksista lisätietoja antaa palvelusihteeri Tuire Hatakka, puh. 020
617 5348.

