OPETUKSEN POIKKEAVA ALOITTAMISAJANKOHTA
Koulun aloittaminen vuotta säädettyä aikaisemmin (Pol 27 §)
Perusopetus on mahdollista aloittaa vuotta säädettyä aikaisemmin, mikäli lapsella on
psykologisten ja tarvittaessa lääketieteellisten selvitysten perusteella edellytykset selviytyä
opiskelusta. Tällöin lapsi aloittaa koulunsa sinä vuonna, kun hän täyttää kuusi vuotta.
Kuusivuotiaiden koulunkäynnin aloittamiseen edellytetyt tutkimukset toteutetaan yksityisesti ja
huoltajat huolehtivat tutkimuksista aiheutuvista kustannuksista.
Koulun aloittaminen vuoden säädettyä myöhemmin (Pol 27 §)
Lapsi voi aloittaa perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin. Perusopetuksen aloittaminen
vuotta säädettyä myöhemmin on perusteltua, kun lapsi tarvitsee vielä vuoden lisäaikaa
koululaisen taitojen oppimisessa. Perusopetuslain mukaan lupa voidaan antaa psykologisten tai
lääketieteellisten selvitysten perusteella.
Pidennetty oppivelvollisuus (Pol 25 §)
Oppivelvollisuus voi alkaa vuotta säädettyä aikaisemmin, jos perusopetukselle säädettyjä
tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ole ilmeisesti mahdollista saavuttaa
yhdeksässä vuodessa. Tällöin lapsen tulee aloittaa pidennettyyn oppivelvollisuuteen kuuluva
esiopetus sinä vuonna, kun hän täyttää kuusi vuotta. Ensimmäinen oppivelvollisuusvuosi
toteutetaan pääsääntöisesti päiväkodissa. Lisäksi huoltajien päätöksellä lapsella on oikeus
viisivuotiaan maksuttomaan esiopetukseen.

Lisätietoja ja päätöksen poikkeavasta opetuksen aloittamisesta antavat koulujen johtajat ja
rehtorit.
Hakemus koulunkäynnin poikkeavasta aloittamisesta palautetaan koulutoimistoon tai lähikoulun
johtajalle/rehtorille. Hakemukseen tulee liittää asiasta annettu säädösten mukainen lausunto.
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SAARIJÄRVEN KAUPUNKI
Sivistyspalvelut

HAKEMUS
koulunkäynnin aloittamiseksi
yhtä vuotta säädettyä aikaisemmin
yhtä vuotta säädettyä myöhemmin
pidennetyn oppivelvollisuuden mukaan

Opetuksen poikkeava aloittamisajankohta:
Lapsella on oikeus aloittaa perusopetus vuotta säädettyä aikaisemmin, jos lapsella psykologisten ja tarvittaessa
lääketieteellisten selvitysten perusteella on edellytykset suoriutua opiskelusta. Opetuksen järjestäjä voi mainittujen
selvitysten perusteella antaa lapselle luvan aloittaa perusopetus vuotta säädettyä myöhemmin (POL 27 §).
Oppivelvollisuus voi alkaa vuotta säädettyä aikaisemmin, jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen
vammaisuuden tai sairauden vuoksi oli ilmeistä saavuttaa yhdeksässä vuodessa (POL 25 §)
LAPSEN HENKILÖTIEDOT
Sukunimi

Etunimet

Henkilötunnus

Katuosoite ja postitoimipaikka

TIEDOT LAPSEN HUOLTAJISTA
Sukunimi

Etunimet

Katuosoite ja postitoimipaikka
Puhelin

Sähköpostiosoite

Sukunimi

Etunimet

Katuosoite ja postitoimipaikka
Puhelin

Sähköpostiosoite

Hakemuksensa tueksi lapsen huoltajan tulee esittää selvitys lapselle suoritetusta psykologisesta ja tarvittaessa myös
lääketieteellisestä tutkimuksesta
PERUSTELUT HAKEMUKSELLE

Liitteenä
psykologin lausunto

lääketieteellinen selvitys

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS
Päiväys

Lapsen huoltajan allekirjoitus

Nimen selvennys

Päiväys

Lapsen huoltajan allekirjoitus

Nimen selvennys
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