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Päätösehdotus
Opetuslautakunta päättänee esittää, että kaupunginhallitus suostuu
siihen, että Viipurin Reaalikoulu Oy järjestää perusopetuslain mukaista
lisäopetusta antamalla sitä perusopetuksen oppimäärän suorittaneille
sekä oikeuttaa opetustoimen johtajan tekemään asiassa
perusopetuslain 7 §:ssä tarkoitetun sopimuksen.
Esittelijä
Perusopetuslain (628/1998) 7 §:n mukaan valtioneuvosto voi myöntää
rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle luvan perusopetuslaissa
tarkoitetun opetuksen järjestämiseen. Luvan myöntämisen
edellytyksenä on, että opetuksen järjestäminen perustuu erityiseen
koulutus- tai sivistystarpeeseen ja että opetuksen järjestäjä ja kunta,
jossa opetusta järjestetään, ovat sopineet asiasta.
Valtioneuvosto on 25.6.2008 perusopetuslain 7 §:n nojalla myöntänyt
Viipurin Reaalikoulu Oy:lle luvan perusopetuksen oppimäärän
suorittaneille annettavan lisäopetuksen järjestämiseen. Päätöksen
mukaan lisäopetuksen järjestäminen edellyttää sopimusta kaupungin
kanssa.
Valtioneuvoston lupa on myönnetty koulun ylläpitäjälle Viipurin
Reaalikoulu Oy:lle. Koulun nimi on Maunulan yhteiskoulu. Helsingin
kaupunki ja Viipurin Reaalikoulu Oy ovat solmineet Helsingin
kaupungin kaupunginvaltuuston 14.9.2011 (§ 153) hyväksymän
kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisen sopimuksen
perusopetuksen järjestämisestä. Tässä sopimuksessa ei ole sovittu
lisäopetuksesta. Lisäopetuksen järjestämistä koskeva sopimus on
perusteltua tehdä erikseen, koska muilla yksityistä perusopetusta
antavilla kouluilla, joiden kanssa kaupunki on solminut perusopetuksen
järjestämistä koskeva sopimuksen, ei vastaavaa lisäopetuksen
järjestämistä koskevaa lupaa ole. Viipurin reaalikoulu Oy jatkaa
lisäopetuksen järjestämistä vastaavalla tavalla kuten aikaisemminkin
antamalla sitä perusopetuksen oppimäärän suorittaneille. Opetuksen
järjestäjänä se saa rahoituksen perusopetuslaissa tarkoitettuun
lisäopetukseen suoraan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
annetun lain (1705/2009) mukaisesti.
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