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PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

20 - 24
Pöytäkirja tarkastettiin 9.5.2022 sähköisesti
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jenny Vilkman ja Mari Valve

Puheenjohtaja

Peter de Jong
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sivistysjohtaja

KOOLLEKUTSUJA

merk. Peter de Jong

* Kokouskutsun mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa
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TÄYDENNYS PARKKOJA KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMAAN/ 6. LUOKAN LEIRIKOULU
Sivltk 20 §
liite 7

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 30.9.2021 §46 hyväksynyt
Parkkojan koulun lukuvuosisuunnitelman. Tätä lukuvuosisuunnitelmaa
täydennetään seuraavalla leirikoululla. 6. luokan oppilaat ovat lähdössä
leirikouluun Nuorisokeskus Piispalaan 9.5-13.5.2022. Mukaan on lähdössä 16 oppilasta ja 2 opettajaa ja 2 huoltajaa. Jos oppilas ei jostain
syystä osallistu leirikouluun, opiskelee hän lukujärjestyksen mukaisesti
hänelle osoitetussa luokassa.
Esityslistan liitteenä on leirikoulun toimintasuunnitelma, joka sisältää
kustannuslaskelman, leirikouluohjelman sekä leirikoulua koskevat säännöt sekä leirikoulusopimuksen, joihin oppilas ja huoltaja sitoutuvat.

Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta hyväksyy Parkkojan koulun 6. luokan leirikoulusuunnitelman.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre
puh. 040 174 5015.
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
________________________________
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LÄHIKOULUN OSOITTAMINEN JA OPPILAAKSI OTTAMISEN PERUSTEET
Sivltk 21 §

Perusopetuslain 4 §:n mukaan kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille. Perusopetuslain 6
§:n mukaan kunta osoittaa oppivelvolliselle lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa annetaan opetusta sellaisella oppilaan omalla kielellä, jolla kunta on velvollinen opetusta järjestämään. Lähikoulu ei aina
ole oppilaan kotia lähinnä sijaitseva koulu. Kunta voi perustellusta, opetuksen järjestämiseen liittyvästä syystä, opetuskieltä muuttamatta, vaihtaa opetuksen järjestämispaikkaa. Opetus tulee kunnassa järjestää siten,
että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä.
Pornaisten kunnan hallintosäännön mukaan sivistysjohtaja päättää lähikoulun osoittamisesta ja oppilaaksi ottamisesta. Oppilaaksiottamisen tasapuolisuuden varmistamiseksi kunnan opetuksesta vastaavan monijäsenisen toimielimen tulee hyväksyä kuntaan oppilaaksiottamisen kriteerit.
Pornaisten kunnassa on ollut jo pitkään käytössä tähän pykälään kirjatut
periaatteet, jotka sivistyslautakunta tällä päätöksellä vahvistaa. Oppilasmäärän alueellisesta ja vuosittaisesta vaihtelusta johtuen oppilaaksi ottamisen on syytä perustua ns. yhteen avoimeen alueeseen, joissa lähikoulujen oppilaaksi ottamisen tarkkoja alueita ei ole määritelty, vaan lähikoulun osoittamiseen on osoitettu muut perusteet.
Sivistysjohtajan esitys:
Pornaisten sivistyslautakunta vahvistaa oppilaaksiottamiseen seuraavat
perusteet:
Kunta on velvollinen järjestämään kunnassa asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta. Kunta osoittaa oppilaille lähikoulun, jonne koulumatkat ovat asutuksen, koulujen sijainti ja liikenneyhteydet huomioon
ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. (Perusopetuslaki 4 ja 6 §.)
Tämä tarkoittaa ensisijaista oppilaaksi ottoa.
Oppilas voi pyrkiä myös muuhun kuin hänelle osoitettuun kouluun, jolloin oppilaaksi ottamisen edellytykseksi voidaan asettaa, että huoltaja
vastaa oppilaan kuljettamisen tai saattamisen järjestämisestä sekä niistä
aiheutuvista kustannuksista. Kunta voi päättää, että sen järjestämään
opetukseen otetaan ensisijaisesti kunnassa asuvia lapsia. (Perusopetuslaki 28 ja 32 §.) Näissä tapauksissa puhutaan toissijaisesta oppilaaksi otosta
./..
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Koko Pornaisten kunnan alue on yksi avoin oppilaaksiottoalue, jossa oppilaiden lähikoulun osoittamisen valmistelevat yhteistyössä sivistysjohtaja ja koulujen rehtorit/johtajat ja valmistelun pohjalta sivistysjohtaja
päättää seuraavassa esitettyjen lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteiden mukaan.
Lähikoulun osoittaminen oppilaille (ns. ensisijainen oppilaaksiotto)
Kunta osoittaa lähikoulun oppilaan väestötietojärjestelmässä olevan
osoitteen, erityistarpeiden ja koulujen ryhmäkokojen perusteella.
Lähikoulun osoittamisen periaatteet:
1. Oppilaalla on terveydentilaan liittyvä tai muu opiskeluhuollollinen
syy, jonka perusteella koulu määritellään. Edellyttää asiantuntijalausuntoa.
2. Oppilaalle osoitetaan lähikouluksi koulu, joka sijaitsee oppilaan ikä ja
kehitystaso sekä koulumatkan turvallisuus huomioiden lyhyen ja turvallisen matkan päässä. Oppilasmäärien tasaamiseksi lähikouluksi voidaan
osoittaa muukin kuin oppilaan asuinpaikkaa fyysisesti lähin koulu.
Oppilasryhmien muodostumiseen vaikuttavat vuosittain ikäluokan koko
sekä koulujen tilat. Tämän vuoksi oppilaan lähikoulupaikka voi olla eri
kuin sisaruksilla. Kouluihin muodostetaan sellaiset opetusryhmät, että
opetussuunnitelman mukainen opetus on mahdollista ja opetuksen järjestämiseen kohdennetut resurssit ovat tehokkaassa käytössä sekä opetusryhmien muodostamisen että tilojen käytön osalta. Esiopetuksen järjestämispaikka voi olla myös eri paikassa kuin perusopetuksen lähikouluksi
osoitettava koulu.
Koulunkäyntioikeuden hakeminen muuhun kuin osoitettuun lähikouluun
(ns. toissijainen oppilaaksiotto)
Huoltajilla on oikeus hakea lapselle oppilaspaikkaa muusta, kuin tälle
osoitetusta lähikoulusta toimittamalla vapaamuotoinen hakemus perusteluineen sivistysjohtajalle, joka tekee päätöksen toissijaisesta oppilaaksi
ottamisesta. Koulunkäyntioikeus muuhun kuin osoitettuun lähikouluun
voidaan myöntää, mikäli toissijaisen koulun opetusryhmässä on tilaa.
Mikäli oppilaita otetaan hakemuksesta toiseen kouluun, ei toissijainen
oppilaaksiotto saa kasvattaa luokkakokoa luokilla 1.-6. 22 oppilasta ja
luokilla 7.-9. 20 oppilasta suuremmaksi. Toissijaista oppilaaksiottoa voidaan rajoittaa perusopetusasetuksen (852/1998) 2§:ssä määritellyin perustein.
./..
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Toissijaisen oppilaaksioton seurauksena ei saa muodostua tarvetta lisäryhmän perustamiselle. Toissijaiseen kouluun ei muodostu oikeutta koulukyytiin.
Toissijaisen haun kautta kouluille voidaan ottaa mahdollisesti vapaaksi
jääneille oppilaspaikoille oppilaita seuraavien tärkeysjärjestyksessä olevien periaatteiden mukaisesti:
1. Oppilas asuu Pornaisissa
2. Oppilaalla on terveydentilaan liittyvä tai muu opiskeluhuollollinen
toissijaiseen koulupaikkaan. Edellyttää asiantuntijalausuntoa perusteluineen.
3. Oppilaan samassa osoitteessa asuva perusopetuksen 1.-3. luokkaa
käyvä sisarus on samassa koulussa. Periaatetta ei sovelleta, jos sisarus on
koulussa erityisen tuen vuoksi tai sisarus on hakemuksesta toissijaisesti
ko. koulussa.
Mikäli samat hakukriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin vapaita
oppilaspaikkoja, oppilaat valitaan arpomalla.
Pornaisissa tapahtuvan muuton vaikutus koulupaikkaan:
Oppilaan lähikoulu osoitetaan hänen virallisen, väestörekisteriin merkityn osoitteen perusteella. Pornaisten kunnan alueella tapahtuva muutto
voi aiheuttaa oppilaan lähikoulun osoittamisen uudelleen ja koulun vaihtumisen. Jos oppilas vaihtaa kunnan sisällä asuinpaikkaa kesken perusopetuksen, hän voi jatkaa koulunkäyntiä entisessä koulussaan kyseisen,
kuluvan lukuvuoden loppuun asti tehdyn oppilaaksioton mukaan, mikäli
huoltaja huolehtii mahdollisista koulukuljetuksista.
Oppilaaksiotto tehdään vuosiluokille 1-6 ja 7-9 tai Pornaisten
Yhtenäiskoulun osalta vuosiluokille 1-9 sekä ensisijaisen että toissijaisen
oppilaaksioton osalta.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre p. 040 174
5015
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Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
____________________________
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
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Sivistyslautakunta
3.5.2022
24 §
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
Kieltojen
valmistelua tai täytäntöönpanoa
perusteet
Pykälät
20,22,23,24

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
21

HLL 5 §:n./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaa- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
timusviran- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite.
omainen
ja –aika
Lautakunta/hallitus
Pornaisten sivistyslautakunta
Kirkkotie 176, PL 21
07171 Pornainen

Pykälät
21

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
OikaisuvaaOikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
timuksen
sisältö
Liitetään pöytäkirjaan

39
VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valiValitusviranomainen tuksella.
ja valitusValitusviranomainen, osoite ja postiosoite
aika
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusaika
14 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava
– valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
– muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on
allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasia- Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valikirjojen toi- tusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että
mittaminen ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Pornaisten kunnanviraston aukioloajat:
ma - ke
8.00 - 16.00
to
8.00 - 18.00
pe
8.00 - 12.15

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
) Jos toimitettava

1

