
1. vuosiluokan oppilaaksiotto 

Oppilaan hakeutuminen 1. vuosiluokalle 

 Huoltajille toimitetaan Tervetuloa kouluun! - opas, joka löytyy myös osoitteesta 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/tervetuloa  

Lisätietoa internetsivuilta https://www.hel.fi/helsinki/fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus/mita-opiskellaan 

Aikataulut 2019 

Pikku Huopalahden ala-asteen koulun tiedotustilaisuus tuleville 1. vuosiluokan oppilaiden huoltajille 
torstaina 10.1. klo 17.30 koulun salissa. 

Kouluun ilmoittautuminen 

7.-23.1.  

 Ilmoittautuminen koululla on keskiviikkona 23.1. klo 8.00–10.00 ja klo 17.00–19.00.  

 Lisätietoa lähikouluun ilmoittautumisesta:https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-

koulutus/perusopetus/ilmoittautuminen/koululla/ ja erillisessä toimintaohjeessa, joka julkaistaan 

Helmen esimiespalveluissa marraskuun lopussa. 

 Sähköinen ilmoittautuminen lähikouluun on 7.-23.1.  

 Oppivelvollisuusilmoituksessa on tilapäiset wilma –tunnukset lähikouluun ilmoittautumista varten. 

Huoltajakohtaiset wilma –tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on 

aloittanut.    
 

Erityinen tuki erityisluokalla 

23.1.- 28.2.  

 Rehtori vastaa asiakirjojen kokoamisesta ja kuulemisten järjestämisestä. 

 
Erityisluokkapäätösten valmistelu  

1.3.- 15.3. 

 Erityissuunnittelija valmistelee ja aluepäällikkö päättää. 

 Erityissuunnittelija tiedottaa erityisluokilla aloittavista oppilaista 15.3. tuleviin kouluihin. 

 Tiedot huoltajille postitetaan hallinnosta 15.3. 
 

Oppilaaksiottopäätökset 

15.3.           

 Koulu postittaa oppilaaksiottopäätöksen oppilaan kotiin perjantaina 15.3. Päätökseen liitetään aina 

oikaisuvaatimusohje (aluehallintovirasto) sekä iltapäivätoiminnan haku -/ilmoittautumislomakkeet. 

Samalla rehtori ilmoittaa huoltajalle, kuinka hänen tulee menetellä, jos oppilas ei ota koulupaikkaa 

vastaan. Huoltajaa informoidaan siitä, että huoltajan tulee ilmoittaa kirjallisesti 29.3. mennessä, 

mikäli ei ota paikkaa vastaan. 

 Kun oppilas otettu muuhun kouluun kuin lähikouluun oppilaaksi, ko. koulun rehtori ilmoittaa 

välittömästi tästä oppilaan lähikouluun 15.3. mennessä. 
 

 

 

Erityinen tuki muun opetuksen yhteydessä 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus/mita-opiskellaan
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/ilmoittautuminen/koululla/
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/ilmoittautuminen/koululla/


15.3. jälkeen 

 Rehtori voi päättää erityisestä tuesta sen jälkeen, kun on tehnyt oppilaaksiottopäätöksen oppilaalle 

omaan kouluunsa. 

 Rehtori kokoaa asiakirjat ja kuulee huoltajat.  

 Koulu toimittaa päätöksen postitse huoltajalle alkaen 15.3. 
 

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan hakeutuminen  

 Muutos hakuaikatauluun: iltapäivätoiminnan ilmoittautuminen ja hakeminen alkaa vasta 18.3., kun 

koulupaikka on selvinnyt. Hakuaika päättyy 18.4.2018. Koulu postittaa lomakkeet 

oppilaaksiottopäätöksen liitteenä sekä lähettää lomakkeet tuleville 2.lk reppupostina. 
 

Aamupäivätoiminta 

 Huoltaja ilmoittaa alustavan aamupäivätoimintatarpeen sähköisen Wilma –kouluun ilmoittautumisen 

yhteydessä. Varsinaiset aamupäivätoiminnan tarpeet ilmoitetaan Wilma –lomakkeella elokuussa, 

kun huoltajat ovat saaneet tunnukset koululta. 

 
Iltapäivätoiminta 

 Koulun iltapäivätoimintaan hakeminen ja leikkipuistoon ilmoittautuminen alkaa 

oppilaaksiottopäätösten jälkeen 18.3. ja päättyy 18.4. Huoltaja hakee toimintaan 

oppilaaksiottopäätöksen yhteydessä postitetulla hakulomakkeella. 

 Internetsivuilta www.hel.fi/iltapaivatoiminta löytyy lisätietoa iltapäivätoiminnasta. 

 Päätökset postitetaan koteihin juhannukseen mennessä. 
 

Toissijainen oppilaaksiotto 

 Koulut voivat ottaa oppilaita toissijaisessa oppilaaksiotossa, mikäli enimmäisoppilasmäärä sen 

mahdollistaa, ja koulussa on tilaa. 

 

http://www.hel.fi/iltapaivatoiminta

