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ENGLANNINKIELISEN OPETUKSEN
OPPILASVALINTAPERUSTEET

YLEISPERIAATTEET

- Englanninkielinen opetus on tarkoitettu Espoossa asuville (asuinkunta Espoo)
perusopetuksen oppilaille, joiden äidinkieli on englanti tai joilla on muuten riittävä
englannin kielen taito. Toisessa kunnassa asuvia oppilaita voidaan ottaa vain, jos
espoolaisten valintaperusteet täyttävien hakijoiden jälkeen on vielä vapaita paikkoja.

- Englanninkieliseen opetukseen haetaan suomenkielisen opetuksen tulosyksikön
vuosittain määrittäminä ajankohtina. Määräajan jälkeen toimitetut hakemukset hylätään.

- Oppilasvalinnan perusteena on hyväksytysti suoritettu valintakoe. Valintakokeet
järjestetään suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuosittain määritteleminä
ajankohtina. Valintakokeeseen voi osallistua vain kerran saman vuoden aikana.

- Jos hakija on valintakoepäivänä/-päivinä sairas, eikä voi osallistua valintakokeeseen,
hakijalle voidaan järjestää uusi valintakoe. Huoltajien tulee ilmoittaa asiasta
englanninkielistä opetusta tarjoavan koulun rehtorille ennen valintakokeiden alkamista ja
esittää hakijan sairauden osoittava/todistava lääkärinlausunto valintakoepäivän osalta
ennen valintakokeiden alkamista tai välittömästi sen saatuaan. Uuteen valintakokeeseen
voivat osallistua vain ne hakijat, jotka ovat olleet sairaana varsinaisena
valintakoepäivänä eivätkä ole sen takia voineet osallistua valintakokeeseen.

- 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 ja ilmoitettu osoite on näkyvissä
väestörekisterijärjestelmässä suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuosittain
asettamana määräpäivänä. Hakijan tulee osallistua valintakokeeseen samanaikaisesti
Espoossa asuvien kanssa.

- Oppilaat otetaan englanninkieliseen opetukseen koulussa olevien vuosiluokkien ajaksi
pääsääntöisesti lukuvuoden alusta alkaen.

- Ulkomailla koulua käyneet oppilaat otetaan ikätason mukaiselle luokalle
syntymävuotensa perusteella ja Suomessa koulua käyneet hakijat viimeisimmän
todistuksensa mukaiselle luokalle.

- Englanninkieliseen opetukseen otettu oppilas ei ole oikeutettu koulumatkaetuuteen.
Oppilaan koulumatkoista ja niistä syntyvistä kustannuksista vastaavat oppilaan huoltajat.

- Englanninkieliseen opetukseen perustettavat opetusryhmät ja opetukseen otettavien
oppilaiden vähimmäis- ja enimmäisoppilasmäärä päätetään vuosittain lautakunnassa.

- Englanninkielistä opetusta tarjoavan koulun johtokunta voi päättää valintaperusteita
tarkentavista perusteista, kuten valintakokeen pisteytyksestä.
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1. OPPILAIDEN OTTAMINEN ENSIMMÄISELLE LUOKALLE

Oppilaat otetaan ensimmäiselle luokalle keväällä järjestettävän valintakokeen
perusteella. Valintakoe koostuu kahdesta osiosta:
- Englannin kielen koeosio (0-30 pistettä)
- Kielellisiä valmiuksia kartoittava koeosio (0-45 pistettä), jonka hakija suorittaa

huoltajan valinnan mukaan suomen tai englannin kielellä.

Hakijan tulee saavuttaa valintakokeen jokaisessa osiossa määritelty alin pistemäärä ja
kokonaispisteissä määritelty alin pistemäärä, tullakseen valituksi englanninkieliseen
opetukseen. Oppilaat otetaan valintakokeen kokonaispistemäärän (0-75 pistettä)
mukaisessa järjestyksessä. Jos hakijoiden kokonaispistemäärät ovat samat, hakijoiden
keskinäisen järjestyksen ratkaisee arpa.

Jos espoolaisten valintaperusteet täyttävien hakijoiden jälkeen on vielä vapaita
oppilaspaikkoja, voidaan toisessa kunnassa asuvia oppilaita ottaa valintakokeen
kokonaispistemäärän mukaisessa järjestyksessä.

Jos valintaperusteet täyttävä espoolainen hakija ei tule valituiksi oppilaspaikkojen
rajallisen määrän takia, hänen valintakokeesta saamansa pisteet ovat voimassa alkavan
lukuvuoden loppuun asti. Oppilaspaikkojen vapautuessa, oppilaita otetaan
valintakokeesta saatujen kokonaispistemäärien mukaisessa järjestyksessä siten, että
espoolaiset ovat etusijalla.

1.1. Koulunkäynnin aloittaminen 6-vuotiaana

Jos englanninkieliseen opetukseen ensimmäiselle luokalle hakeva ei ole vielä
oppivelvollinen, huoltajien tulee toimittaa Suomessa tehty kehitysarvio (psykologin tai
lääkärin lausunto) englanninkielistä opetusta tarjoavan koulun rehtorille viimeistään
valintakoetta edeltävänä päivänä.

2. OPPILAIDEN OTTAMINEN SEITSEMÄNNELLE LUOKALLE

Jos Espoon englanninkieliseen opetukseen otettujen ja siinä jatkavien oppilaiden jälkeen
on vielä vapaita oppilaspaikkoja, otetaan näille oppilaspaikoille uusia oppilaita keväällä
järjestettävän valintakokeen (englannin kielen koe, 0-100 pistettä) perusteella.

Hakijan tulee saavuttaa valintakokeen kokonaispisteissä määritelty alin pistemäärä,
tullakseen valituksi englanninkieliseen opetukseen. Oppilaat otetaan
kokonaispistemäärän (0-100 pistettä) mukaisessa järjestyksessä. Hakijoiden
kokonaispistemäärän ollessa sama, hakijoiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee arpa.

Jos espoolaisten valintaperusteet täyttävien hakijoiden jälkeen on vielä vapaita
oppilaspaikkoja, voidaan toisessa kunnassa asuvia oppilaita ottaa valintakokeen
kokonaispistemäärän mukaisessa järjestyksessä.

Jos valintaperusteet täyttävä espoolainen hakija ei tule valituiksi oppilaspaikkojen
rajallisen määrän takia, hänen valintakokeesta saamansa pisteet ovat voimassa alkavan
lukuvuoden loppuun asti. Oppilaspaikkojen vapautuessa, oppilaita otetaan
valintakokeesta saatujen kokonaispistemäärien mukaisessa järjestyksessä siten, että
espoolaiset ovat etusijalla.
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3. OPPILAIDEN OTTAMINEN MUILLE VUOSILUOKILLE

Muille vuosiluokille otetaan oppilaita keväällä järjestettävän valintakokeen (englannin
kielen koe) perusteella, jos lukuvuoden aikana on vapautunut oppilaspaikkoja ja ne eivät
ole täyttyneet kesken lukuvuotta Espooseen muuttaneista hakijoista. Oppilaat aloittavat
englanninkielisessä opetuksessa lukuvuoden alusta alkaen.

Hakijan tulee saavuttaa kaikille luokka-asteille haettaessa valintakokeessa
kokonaispisteissä määritelty alin pistemäärä, tullakseen valituksi englanninkieliseen
opetukseen. Oppilaat otetaan valintakokeen kokonaispistemäärän mukaisessa
järjestyksessä. Hakijoiden kokonaispistemäärän ollessa sama, hakijoiden keskinäisen
järjestyksen ratkaisee arpa.

Jos espoolaisten valintaperusteet täyttävien hakijoiden jälkeen on vielä vapaita
oppilaspaikkoja, voidaan toisessa kunnassa asuvia oppilaita ottaa valintakokeen
kokonaispistemäärän mukaisessa järjestyksessä.

Jos valintaperusteet täyttävä espoolainen hakija ei tule valituiksi oppilaspaikkojen
rajallisen määrän takia, hänen valintakokeesta saamansa pisteet ovat voimassa alkavan
lukuvuoden loppuun asti. Oppilaspaikkojen vapautuessa, oppilaita otetaan
valintakokeesta saatujen kokonaispistemäärien mukaisessa järjestyksessä siten, että
espoolaiset ovat etusijalla.

4. ESPOOSEEN LUKUVUODEN AIKANA MUUTTAVAT OPPILAAT

Jos vuosiluokilla 1-9 vapautuu oppilaspaikkoja kesken lukuvuoden, voidaan näille
oppilaspaikoille ottaa valintakokeen (englannin kielen koe) perusteella oppilas, joka on
juuri muuttanut Espooseen. Valintakoe järjestetään, kun muutto on tapahtunut. Rehtori
määrittelee valintakokeen ajankohdan. Jos hakijoita on samanaikaisesti useita,
järjestetään valintakoe kaikille samana päivänä.

Hakijan tulee saavuttaa kaikille luokka-asteille haettaessa valintakokeessa määritelty alin
kokonaispistemäärä, tullakseen valituksi englanninkieliseen opetukseen. Oppilaat
otetaan valintakokeen kokonaispistemäärän mukaisessa järjestyksessä. Hakijoiden
kokonaispistemäärän ollessa sama, hakijoiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee arpa.
Englanninkieliseen opetukseen otetun oppilaan tulee aloittaa koulunkäynti viikon
kuluessa päätöksen tiedoksiannosta, muutoin päätös raukeaa. Poikkeuksena tästä on
koulujen loma-ajat.

Rehtori voi ylittää enimmäisoppilasmäärän 1-2 Espooseen muuttavalla valintaperusteet
täyttävällä hakijalla, jotka eivät ole olleet tiedossa valmisteluvaiheessa.

5. TOISEN KUNNAN OPPILAAT

Toisessa kunnassa asuvia oppilaita voidaan ottaa ainoastaan, jos espoolaisten
valintaperusteet täyttävien hakijoiden jälkeen on vielä vapaita oppilaspaikkoja. Toisen
kunnan oppilaiden matkakustannukset jäävät huoltajien tai oppilaan asuinkunnan
maksettavaksi. Toisessa kunnassa asuvia hakijoita ei oteta kesken lukuvuoden.

Jos Espoon englanninkieliseen opetukseen otettu espoolainen oppilas myöhemmin
muuttaa toiseen kuntaan, hänen perusopetuksensa järjestämisestä vastaa uusi
asuinkunta. Oppilas voi jatkaa Espoon englanninkielisessä opetuksessa huoltajan
hakemuksesta lukuvuoden loppuun asti.


