Uusien oppilaiden ilmoittautuminen Nurmijärven kunnan peruskouluihin
Lukuvuonna 2018–2019 perusopetuksen 1. luokalle tulevat oppilaat ilmoittautuvat kouluun sähköisesti
Helmi-järjestelmän kautta. Linkki ilmoittautumislomakkeeseen löytyy 23.1.2018 alkaen osoitteesta:

http://www.nurmijarvi.fi/perhe_ja_hyvinvointi/opetus_ja_koulutus
Sähköinen ilmoittautuminen on avoinna tiistaista 23.1.2018 maanantaihin 5.2.2018 (viikot 4 ja 5).
Ilmoittautuminen koskee kaikkia Nurmijärven kunnassa asuvia lapsia, jotka ovat syntyneet vuonna 2011.
Lisäksi ilmoittautuminen koskee niitä Nurmijärven kunnassa asuvia:
 vuonna 2010 syntyneitä lapsia, joiden perusopetuksen alkamista on siirretty vuodella
 vuonna 2011 syntyneitä lapsia, jotka hakevat pidennettyyn oppivelvollisuuteen
 vuonna 2012 syntyneitä lapsia, jotka hakevat koulunkäynnin aloittamista vuotta aikaisemmin.
Sähköinen kouluun ilmoittautuminen on mahdollista tehdä myös kirjastoissa. Kirjastojen henkilökunta
auttaa tarvittaessa.
 Nurmijärven pääkirjasto: Punamullantie 1, avoinna ma–to 10–20, pe 10–18, la 10–16.
 Klaukkalan kirjasto: Kuonomäentie 2, avoinna ma–to 10–20, pe 10–18, la 10–16.
 Rajamäen kirjasto: Kiljavantie 1, avoinna ma, ti ja to 10–19, ke ja pe 10–17, la 10–14.

Oppilaaksiottaminen
Nurmijärven kunta on yksi koulupiiri. Kullekin alakoululle on määritelty lukittu oppilaaksiottoalue, jolla
asuvat koulutulokkaat menevät kyseiseen kouluun. Lukittujen alueiden välisillä, nk. avoimilla alueilla
asuville koulutulokkaille osoitetaan lähikoulu koulun alkamista edeltävänä keväänä lähikoulun osoittamisen
ja oppilaaksi ottamisen periaatteiden mukaan. Aluerehtorit osoittavat koulutulokkaat lähikouluihin. Päätös
lähikoulusta postitetaan huoltajille viimeistään 12.4.2018.
Lisätietoa oppilaaksi ottamisesta löytyy kunnan kotisivuilta polusta http://www.nurmijarvi.fi > Perhe ja
hyvinvointi > Opetus ja koulutus > Uusi oppilas ja oppilaaksiottaminen
ja kartta oppilaaksiottoalueista löytyy osoitteesta
http://kartta.nurmijarvi.fi/web/
Klaukkalan alueella asuvat koulutulokkaat ilmoittautuvat kouluun Klaukkalan alueelle. Alueeseen kuuluvat
seuraavat koulut: Harjula, Isoniittu, Klaukkala, Lepsämä, Mäntysalo/Haikala, Metsäkylä, Syrjälä ja Valkjärvi.
Kirkonkylän alueella asuvat koulutulokkaat ilmoittautuvat kouluun Kirkonkylän alueelle. Alueeseen kuuluvat
seuraavat koulut: Karhunkorpi, Lukkari, Maaniittu, Nukari, Palojoki ja Uotila.
Rajamäen alueella asuvat koulutulokkaat ilmoittautuvat kouluun Rajamäen alueelle. Alueeseen kuuluvat
seuraavat koulut: Länsikaari, Rajamäki ja Röykkä.
Ruotsinkieliseen perusopetukseen ilmoittautuvat ne koulutulokkaat, joiden väestörekisteriin merkitty
äidinkieli on ruotsi. Ruotsinkielistä opetusta annetaan Vendlaskolan koulussa.

Oppivelvollisuus
Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. Syyslukukaudella 2018
oppivelvollisuutensa suorittamisen aloittavat vuonna 2011 syntyneet lapset. Oppivelvollisen on
osallistuttava perusopetuslain mukaisesti järjestettyyn perusopetukseen tai saatava muulla tavalla
perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot.
Lapselle voidaan psykologisten ja tarvittaessa lääketieteellisten selvitysten perusteella antaa lupa
perusopetuksen aloittamiseen vuotta säädettyä myöhemmin. Huoltajien, jotka haluavat lapsensa aloittavan
koulunkäynnin vuotta säädettyä myöhemmin, on toimitettava asiaa koskeva hakemus opetuspäällikölle
30.3.2018 mennessä. Hakemukseen on liitettävä lausunto lapsen psykologisesta ja tarvittaessa
lääketieteellisestä tutkimuksesta, joka puoltaa koulunkäynnin aloittamista vuotta säädettyä myöhemmin.
Lisätietoja kouluvalmiustutkimuksista antavat terveyskeskuspsykologit. Edellä ohjeistettu sähköinen
ilmoittautuminen koskee kaikkia vuonna 2011 syntyneitä lapsia, myös niitä, joille haetaan koulunkäynnin
aloittamista vuotta säädettyä myöhemmin.
Jos ette ole tyytyväinen lapsellenne osoitettuun lähikouluun, teillä on oikeus hakea lapselle oppilaspaikkaa
toissijaisen haun kautta muusta koulusta. Hakemus toimitetaan rehtorille siihen kouluun, mihin
koulupaikkaa haetaan. Hakemus tulee tehdä 27.4.2018 mennessä. Päätökset toissijaisesta
oppilaaksiottamisesta tehdään 7.5.2018 mennessä, jonka jälkeen ne postitetaan huoltajille.

Koulukuljetuksen hakeminen
Tietoa perusopetuksen oppilaan mahdollisesta oikeudesta maksuttomaan koulukuljetukseen sekä
hakuohjeet ja linkki hakulomakkeelle löytyvät kunnan kotisivuilta polusta http://www.nurmijarvi.fi/ > Perhe
ja hyvinvointi > Opetus ja koulutus > Koulumatkat ja -kuljetus
Koulukuljetusta voi hakea huhtikuussa 2018 kun lähikoulupäätös on saapunut postitse kotiin.

Haku koululaisten iltapäivätoimintaan
Tietoa koululaisten iltapäivätoiminnasta sekä hakuohjeet ja linkki hakulomakkeelle löytyvät kunnan
kotisivuilta polusta http://www.nurmijarvi.fi/ > Perhe ja hyvinvointi > Opetus ja koulutus > Koululaisten
aamu- ja iltapäivätoiminta. Hakuaika on 26.3–29.4.2018.

Yhteystiedot
Ilmoittautumista koskeviin tiedusteluihin vastaavat aluerehtorit ja opetustoimen koordinaattori (puh.
040 317 4562). Lisätietoja Nurmijärven kunnan koulutuspalveluista löytyy kunnan kotivisulta osoitteesta
www.nurmijarvi.fi
 Klaukkalan alueen aluerehtori: Janne Taipale, puhelin 040 317 4164
 Kirkonkylän alueen aluerehtori: Tiina Nordgren, puhelin 040 317 4152
 Rajamäen alueen aluerehtori: Jyrki Lihr, puhelin 040 317 4173
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