7. vuosikurssin kouluvalinta
Esi- ja peruskouluhallituksen päätöksen mukaisesti kaikkien Haningessa kirjoilla olevien lasten
huoltajien on tehtävä aktiivinen kouluvalinta 7. vuosikurssille.
Huomioikaa, että teidän pitää rekisteröidä valintanne myös, kun valitsette koulun, johon
lapsenne on alustavasti sijoitettu! Koulu, johon lapsenne on alustavasti sijoitettu, näkyy, kun
kirjaudutte sisään kouluvalintaan.
Jos valitsette toisen kunnallisen koulun Haningessa kuin koulun, johon lapsenne on
alustavasti sijoitettu, koulun rehtori päättää voidaanko paikkaa tarjota. Voi olla, ettei koulu voi
ottaa kaikkia hakijoita tilanpuutteen vuoksi.
Valinnanvapaus Haningen kunnassa käsittää vain koulun valinnan, ei luokan, ryhmän tai
opettajan valintaa.
Sijoitussäännöt
Ensisijaisesti sijoitetaan lapset, joiden huoltajat valitsevat koulun, johon lapsi on alustavasti
sijoitettu.
Jos huoltaja valitsee toisen kunnallisen koulun Haningessa, valinta tapahtuu läheisyysperiaatteen
mukaisesti (mutta kuitenkin vaikutusalueen ulkopuolella). Tällä tarkoitetaan tosiasiallista
kävelyetäisyyttä, eikä linnuntietä.
Huoltajat, jotka eivät asu yhdessä
Jos yksi huoltaja asuu erillään osoitteesta, jossa lapsi on kirjoilla, kummankin huoltajan on
hyväksyttävä valinta. Tämä on edellytys päätöksen pätevyydelle. Tämä hyväksyntä tehdään, kun
valintapäätös lähetetään huoltajille.
Vapaakoulun valinta (Haningessa tai Haningen ulkopuolella)
Jos valitsette vapaakoulun, hakemus tehdään suoraan kouluun. Vastaanottava koulu päättää,
mikäli lapsellenne voidaan tarjota paikka.
Merkitkää koulua valitessanne, että valitsette vapaakoulun ja ilmoittakaa koulun nimi. Tämä
koskee myös niitä lapsia, jotka käyvät jo vapaakoulua ja aikovat jatkaa siellä myös 7. vuosikurssilla.
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Toisessa kunnassa olevan kunnallisen koulun valinta
Jos haluatte paikan kunnallisesta koulusta Haningen ulkopuolella, hakemus tehdään suoraan
kyseessä olevaan kouluun. Vastaanottava koulu päättää, voidaanko lapsellenne tarjota paikka.
Merkitkää koulua valitessanne, että valitsette ”koulun toisessa kunnassa” ja ilmoittakaa koulun
nimi. Tämä koskee myös lapsia, jotka käyvät jo koulua toisessa kunnassa ja aikovat jatkaa siellä
myös 7. vuosikurssilla.

Huomioikaa, että Haningen kunta ei vastaa vapaakoulujen tai muissa kunnissa
olevien koulujen valintapäätöksistä!
Äidinkieli
Jos oppilaan huoltajat puhuvat toista kieltä kuin ruotsia äidinkielenään ja äidinkieli on päivittäinen
kanssakäymiskieli kotona, on heillä oikeus äidinkielenopetukseen. Valitse äidinkieli erityisellä
hakulomakkeella, jonka löydät osoitteesta haninge.se/forskola-och-skola/modersmal.
Koulukyyti (taksi ja SL-kortti)
Oppilaiden, jotka käyvät toista koulua kuin sitä, johon heillä on alustavasti paikka,
mahdollisuuksia saada koulukyyti on rajoitettu. Oppilaalla, jolla on oikeus koulukyytiin kouluun,
jossa hänella on alustavasti paikka, voi olla oikeus koulukyytiin myös toiseen kouluun, jos matka
valittuun kouluun ei aiheuta lisäkustannuksia kunnalle.
Koulukyydillä tarkoitetaan linjaliikennettä (SL-kortti sekä erikseen neuvoteltuja koulukuljetuksia
(koulubussi, -taksi, vene)
Henkilötietolaki
Henkilötietolain 10 § mukaan kunta saa käsitellä henkilötietoja, jos se on tarpeellista julkisen
vallan työtehtävien hoitamiseksi.
Henkilötietoja, joita käsitellään e-palvelussa ”koulun valinta”, rekisteröidään Henkilötietolain
mukaisesti. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on hallinnoida kouluvalintaa Haningen kunnassa.
Tiedot äidinkielestä ovat tarpeelliset siksi, että oppilaalla on joissain tapauksissa oikeus
äidinkielenopetukseen ja kunnalla on velvollisuus varmistaa, että sillä on siihen tarpeelliset
resurssit. Henkilötietojen vastaanottajia ovat kyseessä olevat koulut.
Henkilötietovastaava on velvollinen antamaan tietoa henkilön henkilötiedoista kerran
kalenterivuodessa ilmaiseksi jokaiselle, joka tietoa hakee, riippumatta siitä, onko tietoja käsitelty
vai ei (26 § Henkilötietolaki). Henkilötietovastaava on myös velvollinen rekisteröidyn pyynnöstä
korjaamaan, estämään tai poistamaan henkilötietoja, joita ei ole käsitelty tämän lain tai annettujen
säädöksien mukaisesti (28 § Henkilötietolaki).
Perus- ja esikouluhallinto on nimittänyt henkilötietoasiamiehen, jonka puoleen voitte kääntyä
saadaksenne tukea ja apua. Jos teillä on kysyttävää, ottakaa yhteyttä osoitteeseen
barnochutbildning@haninge.se.

