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L a g

1040/2014

om ändring av lagen om grundläggande utbildning

Utfärdad i Helsingfors den 12 december 2014

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) 26 a § och 35 § 1 mom., av dem

26 a § sådan den lyder i lag 1288/1999, och
fogas till 1 §, sådan den lyder i lag 1136/2003, ett nytt 5 mom. som följer:

1 §

Tillämpningsområde

— — — — — — — — — — — — —
Med en elev i förskoleundervisning avses i

denna lag barn som deltar i sådan förskoleun-
dervisning som avses i 26 a §.

26 a §

Deltagande i förskoleundervisning

Året innan läroplikten uppkommer ska
barnen delta i ettårig förskoleundervisning
eller annan verksamhet genom vilken målen
för förskoleundervisningen uppnås.

Med avvikelse från bestämmelsen i 1
mom. ska barn som omfattas av sådan för-
längd läroplikt som avses i 25 § 2 mom. delta
i förskoleundervisning enligt 26 § 1 mom. det
år läroplikten uppkommer. Dessutom har ett
barn som omfattas av förlängd läroplikt rätt

att få förskoleundervisning det år barnet fyl-
ler fem år.

Barn som enligt 27 § inleder den grundläg-
gande utbildningen ett år senare än vad som
föreskrivs har utöver det som anges i 1 mom.
i denna paragraf rätt till förskoleundervisning
också det år läroplikten uppkommer.

Barnets vårdnadshavare ska se till att bar-
net deltar i förskoleundervisning eller annan
verksamhet genom vilken målen för förskole-
undervisningen uppnås.

Bestämmelser om förfarandet vid ansökan
till förskoleundervisning och om bildandet av
undervisningsgrupper i förskoleundervis-
ningen får utfärdas genom förordning av
statsrådet.

35 §

Elevens skyldigheter

En elev ska delta i den utbildning enligt
denna lag som han eller hon har antagits till,
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om eleven inte av särskilda skäl tillfälligt har
fått befrielse.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Från och med den 1 januari 2015 till och
med den 31 juli 2015 tillämpas de bestäm-
melser som gällde vid ikraftträdandet av
denna lag.

Helsingfors den 12 december 2014

Republikens President
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2 1040/2014

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET EDITA PRIMA AB / EDITA PUBLISHING AB ISSN 1456-9663 / 0787-3182 (tryckt)


