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MONTESSORIOPETUKSEN
OPPILASVALINTAPERUSTEET
YLEISPERIAATTEET
-

Montessoriopetukseen perustettavat opetusryhmät ja opetukseen otettavien oppilaiden
vähimmäis- ja enimmäismäärät päätetään vuosittain lautakunnassa.

-

Montessoriopetukseen haetaan suomenkielisen opetuksen tulosyksikön määritteleminä
ajankohtina. Määräajan jälkeen toimitetut hakemukset hylätään. Jos
montessoriopetukseen hakeminen edellyttää erillisten liitteiden tai hakemusten
toimittamista, huoltajan tulee toimittaa ne suomenkielisen opetuksen tulosyksikön
määrittelemän määräajan puitteissa.

-

Oppilaat otetaan montessoriopetukseen pääsääntöisesti lukuvuoden alusta alkaen.

-

Montessoriopetukseen otettu oppilas ei ole oikeutettu koulumatkaetuuteen eikä oppilaan
nuoremmalla siskolla/veljellä ei ole lähikouluun hakiessaan sisarusperusteeseen
perustuvaa oikeutta päästä samaan kouluun.

-

Niistä valintaperusteet täyttävistä hakijoista, jotka eivät ole tulleet valituiksi
oppilaspaikkojen rajallisen määrän takia, muodostetaan varasijalista valintaperusteiden
mukaisessa järjestyksessä siten, että espoolaiset hakijat ovat etusijalla.
Oppilaspaikkojen vapautuessa, oppilaita otetaan varasijalistan mukaisessa
järjestyksessä elokuun loppuun asti, jolloin varasijalista raukeaa.

-

Toisessa kunnassa asuvia oppilaita voidaan ottaa ainoastaan, jos espoolaisten
valintaperusteet täyttävien hakijoiden jälkeen on vielä vapaita oppilaspaikkoja.

-

Jos toisessa kunnassa asuva hakija on aikeissa muuttaa Espooseen ennen
syyslukukauden alkua, voidaan hakija ottaa huomioon kuten Espoossa asuva, mutta
hänestä tehdään päätös ehdollisena ja se tulee voimaan vain, jos hakija muuttaa
Espooseen ennen lukuvuoden alkua.

-

Espooseen kesken lukuvuoden muuttava oppilas voidaan ottaa huoltajan hakemuksesta
montessoriopetukseen, jos oppilas on opiskellut montessoriopetuksessa edellisessä
asuinkunnassa ja opetusryhmässä on vapaita oppilaspaikkoja.

-

Espoon sisällä muuttava, montessoriopetuksessa opiskeleva oppilas voidaan ottaa
huoltajien hakemuksesta toiseen montessoriopetusta tarjoavaan kouluun jos
opetusryhmässä on vapaita oppilaspaikkoja.

-

Montessoriopetusta tarjoavien koulujen johtokunnat voivat päättää valintaperusteita
tarkentavista perusteista, kuten valintakokeen ja/tai hakemuksen pisteytyksestä.
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1. OPPILAIDEN OTTAMINEN ENSIMMÄISELLE LUOKALLE
Oppilaat otetaan montessoriopetukseen ensimmäiselle luokalle seuraavassa
etusijajärjestyksessä:
1. Hakijat, jotka ovat osallistuneet päiväkodin montessoriopetukseen ja joiden sisko/veli
on päätöksentekohetkellä koulun montessoriluokalla
2. Hakijat, jotka ovat osallistuneet päiväkodin montessoriopetukseen mutta sisko/veli ei
ole päätöksentekohetkellä koulun montessoriluokalla
3. Hakijat, jotka eivät ole osallistuneet päiväkodin montessoriopetukseen mutta
sisko/veli on päätöksentekohetkellä koulun montessoriluokalla
4. Hakijat, jotka eivät ole osallistuneet päiväkodin montessoriopetukseen eikä sisko/veli
ole päätöksentekohetkellä koulun montessoriluokalla
Jos valintaperusteet täyttäviä hakijoita on enemmän kuin oppilaspaikkoja, suoritetaan
kohtien 1-2 hakijoiden kesken arvonta.
Jos espoolaisten valintaperusteet täyttävien hakijoiden jälkeen on vielä vapaita paikkoja,
voidaan oppilaspaikoille ottaa toisessa kunnassa asuvia hakijoita valintaperusteiden
mukaisessa järjestyksessä.

2. OPPILAIDEN OTTAMINEN VUOSILUOKILLE 2-6
Jos montessoriopetuksessa vuosiluokilla 2-6 vapautuu lukuvuoden aikana
oppilaspaikkoja, otetaan vapaille oppilaspaikoille oppilaita seuraavassa
etusijajärjestyksessä:
1. Hakijat, jotka ovat opiskelleet montessoriopetuksessa toisessa koulussa Espoossa
tai muualla ja joiden sisko/veli on päätöksentekohetkellä koulun montessoriluokalla
2. Hakijat, jotka ovat opiskelleet montessoriopetuksessa toisessa koulussa Espoossa
tai muualla, mutta sisko/veli ei ole päätöksentekohetkellä koulun montessoriluokalla
3. Hakijat, jotka ovat osallistuneet päiväkodin montessoriopetukseen
4. Hakijat, jotka eivät ole opiskelleet montessoriopetuksessa
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