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Lahti: Painotettuun opetukseen ja 7. luokalle haku, A1-kielivalinta
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Hakuihin ja
valintoihin liittyvien
tietojen tarkistus,
korjaus ja
päivitettyjen
tietojen vienti
nettisivuille ja
esittelymateriaaleih
in, tiedotteen
kirjoittaminen

Haku tallentuu Primuksen
Opiskelijat -rekisteriin
oppilaan olemassa olevalle
kortille

Kaikki hakeneet kutsutaan
soveltuvuuskokeeseen
(pääosin sähköpostilla, jos ei
tiedossa, niin tekstiviestillä

Huoltaja saa tiedon lapsen
kokeeseen
osallistumisajasta

Huoltaja tekee valinnat ja haut
Wilman kautta lomakkeella
(normilomake, ei hakemukset
ja päätökset -rekisteriin liittyvä) Lapsi osallistuu koulussa

soveltuvuuskokeeseen

Koulu syöttää tiedon valinnasta yhteiseen
Exceliin (tieto kaikkien koulujen
käytettävissä)

Huoltaja näkee
Wilmassa  tiedon

Huoltajan on joko otettava tarjottu
paikka vastaan tai ilmoitettava, ettei
ota paikkaa vastaan, tiedon vahvistus
Wilmassa

Tieto 2. ja 6.
luokkalaisille
valinnoista ja
hauista

Tieto valinnasta
Primukseen. Tieto
luettavissa Wilmasta.

Tiedottaminen hakujen ja
valintojen alkamisesta
keskitetysti Wilman kautta,
linkitys nettisivujen tietoihin

Koulu syöttää mahdolliset
paperihakemukset
Primukseen (ulkokuntalaiset
hakijat ja yksityiskouluissa
olevat hakijat)

Tekee hakijoista Excel-
tiedostot, jotka viedään
intran työtilaan, jonne on
pääsy vain rehtoreilla ja
koulusihteereillä

Sähköisten (Wilma)
hakulomakkeiden
tarkistus ja päivitys

Pitää painotetun
opetuksen infot ja
vanhempainillat
huoltajille, joita asia
koskee

Siirtää valintatiedon Exceleistä
(csv) manuaalisesti Primukseen

Haku tehdään WilmassaTiedote ja pikaviesti
Wilmassa

Excel-tiedostot
työtilassa

Excel-tiedostot
työtilassa

Koulu on yhteydessä niihin
huoltajiin, jotka eivät ole
Wilman tavoitettavissa
(näiden osalta koulu syöttää
tiedon Primukseen)

Tieto vastaanotosta
tallentuu Primuksen
Opiskelijat -rekisteriin

Tekee vastaanottotiedoista
Excelit ja vie työtilaan

Huoltaja
vastaanottaa/hylk



Tekee vastaanottotiedoista
Excelit ja vie työtilaan

Excel-tiedostot
työtilassa

Tekee
oppilaaksiottopäätökset
intran Excelin tietojen
pohjalta (myönteiset ja
kielteiset)

Saa oppilaaksiottopäätöksen ja
kielteiset päätökset paikoista,
joihin ei ole päässyt

Tietojen päivitys intran
Exceliin, että kaikki tieto
ajantasalla kaikilla

Mahdolliset varasijoilta
kutsumiset


