Iisalmen kaupunki

1 (2)

Perusopetukseen ilmoittautuminen
Lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jolloin hän täyttää seitsemän vuotta.
Oppivelvollisuus alkaa syyslukukauden 2020 alussa niillä lapsilla, jotka ovat
syntyneet vuonna 2013. Oppivelvollisuusilmoitus lähetetään koteihin helmikuun
alussa osana Tervetuloa kouluun -materiaalia.
Kouluun ilmoittaudutaan 3.2. – 28.2.2020 välisenä aikana. Huoltaja ilmoittaa
lapsensa kouluun Wilma-järjestelmässä ”Perusopetukseen ilmoittautuminen”
lomakkeella. Lomakkeeseen on merkitty valmiiksi lähikoulu, jonka huoltaja
hyväksyy. Järjestelmään kirjaudutaan huoltajan Wilma-tunnuksella (sama kuin
esiopetuksessa). Ilmoittautua voi myös puhelimitse virka-aikana koulun
rehtorille/kansliaan tai käymällä henkilökohtaisesti omalla lähikoululla
ilmoittautumisaikana.
Koulun vaihtoa haluavat
Perusopetus luokat 1–6:
Lapselle voi hakea koulupaikkaa myös muuhun kuin lähikouluun täyttämällä
erillisen hakemuslomakkeen. Oppilas voidaan ottaa toissijaiseen kouluun, jos
vastaanottavan koulun ryhmäkoko mahdollistaa sen.
Mikäli hakijoita on enemmän kuin mitä oppilaspaikkoja, asetetaan etusijalle ne
- joilla on ennestään sisaruksia tai saman perheen lapsia samanaikaisesti ko.
koulussa
- jotka asuvat ko. koulun ohjeellisella oppilaaksiottoalueella
- joilla perusteena ovat oppilashuollolliset syyt
- montessoriluokalle valittaessa ne, jotka ovat olleet päivähoidossa ja
esiopetuksessa Montessori-päiväkodissa.
Täytettävä lomake löytyy osoitteesta: www.iisalmi.fi/lomakkeet ->
Koulunkäyntihakemus toisen oppilaaksiottoalueen kouluun
Lomakkeen voi lähettää sähköpostitse suomi.fi-viestit –palvelun kautta,
sähköpostitse kirjaamo@iisalmi.fi tai kirjeitse osoitteeseen Iisalmen kaupunki, PL
10, 74101 Iisalmi. Hakemukset pitää toimittaa 20.2.2020 mennessä.
Päätökset koulupaikoista pyritään tekemään ennen ilmoittautumisajan 28.2.2020
päättymistä. Kouluun pitää kuitenkin ilmoittautua, vaikka oppilaan tuleva
koulupaikka olisi ko. ajankohtana vielä epäselvä. Tällöin tulee ilmoittautua
saadun ilmoituksen mukaiseen lähikouluun.
Oppilaan huoltaja joutuu järjestämään ja kustantamaan koulukuljetuksen
muuhun kuin oman oppilaaksiottoalueen kouluun (myös silloin, kun kuljetus
tarvittaisiin lääketieteellisillä perusteilla).
Huoltajaa, joka haluaa lykkäystä lapsen koulunkäynnin aloittamisesta, pyydetään
tekemään vapaamuotoinen hakemus, jonka liitteenä tulee olla psykologin ja
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tarvittaessa lääkärin lausunto. Hakemus lähetetään osoitteeseen Iisalmen
kaupunki, PL 10, 74101 Iisalmi tai sähköpostitse kirjaamo@iisalmi.fi.
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