Ilmoittautuminen perusopetukseen
kouluun

luokalle

alkaen.

Haemme lapsellemme toissijaista koulupaikkaa.
Koulu, johon haemme on __________________________________________________________
Tiedot

(rastita oikea vaihtoehto)

Sukunimi

Etunimet

Kutsumanimi

tyttö
poika

Henkilötunnus

Nykyinen osoite

Nykyinen postiosoite

Osoite muuttuu, pvm.

Tuleva osoite

Tuleva postiosoite

Oppilaan matkapuhelin

Kotikunta

Äidinkieli

Kansalaisuus (ellei Suomen)

Kotona puhutut kielet

Osallistuminen oman äidinkielen opetukseen
Uskontokuntalaji:

ev.lut. srk

Muuttomaa

Suomeen muuttopäivä

Sijoitettu lapsi

ort. srk

rek.usk. yhdyskunta

ei uskontokuntaa

Oppilas osallistuu
ev.lut. uskonnon opetukseen
ort. uskonnon opetukseen
elämänkatsomustiedon opetukseen
oman uskonnollisen yhdyskunnan järjestämään opetukseen (selvitys liitteenä)
pyytää oman uskonnon opetusta, minkä ___________________________________________________
Oppilas

saa /

ei saa osallistua koulun järjestämiin uskonnollisiin tilaisuuksiin

Koulunkäynnin tuki (täytetään vain jos oppilaalla on jokin seuraavista päätöksistä)
yleinen tuki
tehostettu tuki
erityinen tuki

Huoltaja tai huoltajat
Huoltajuus:
Sukunimi

(rastita oikea vaihtoehto)

yhteishuoltajuus *
isä

äiti

muu

Lähiosoite

yksinhuoltaja, äiti

yksinhuoltaja, isä

muu huoltaja

Etunimi

Puh. kotiin

Postiosoite

Puh. töihin

Etunimi

Puh. kotiin

Postiosoite

Puh. töihin

salainen

Sähköpostiosoite

Sukunimi

isä

Lähiosoite

äiti

muu

Sähköpostiosoite

* Ruksi van silloin, jos huoltajilla on eri osoitteet ja yhteishuoltajuus

salainen

Ilmoittautuminen perusopetukseen
Oppilaan kuvan
Oppilaan kuvan
Oppilaan kuvan

saa
saa
saa

ei saa julkaista koulun julkaisuissa.
ei saa julkaista internetissä.
ei saa julkaista tiedotusvälineissä.

TIEDONSIIRTOLUPA
Oppilaan opintoihin liittyviä tietoja saa
ei saa antaa oppilaan kanssa työskenteleville
viranomaisille perusopetuksen aikana sekä siirtymävaiheessa toisen asteen opintoihin.
VAIN 1. LUOKALLE HAKIJA TÄYTTÄÄ
Otamme vastaan lähikoulupaikan.
Ilmoitamme lapsemme Joensuun Steineryhdistys ry:n järjestämään opetukseen.
Haemme lapsellemme koulupaikkaa Kanervalan koulun englanninkielisen opetuksen
erikoisluokalta.
Haemme lapsellemme koulupaikkaa Joensuun Tulliportin normaalikoulusta, koska
valitsemme lapsen A1-kieleksi saksan / venäjän.
Haemme lapsellemme koulupaikkaa Itä-Suomen koulusta, koska valitsemme lapsemme 1.
luokalta alkavaksi A1-kieleksi venäjän ja 3. luokalta alkavaksi toiseksi A1-kieleksi englannin.
Haemme lapsellemme koulupaikkaa monikielisten lasten valmistavasta opetuksesta
erillisessä ryhmässä
Haemme lapsellemme koulupaikkaa monikielisten lasten inklusiivisesta valmistavasta
opetuksesta lähikoulussa

Oppilas on saanut esiopetusta
päiväkodissa, päiväkodin nimi:
koulussa, koulun nimi:
muualla, missä:

AIEMPI KOULU
Koulun nimi

Lähtöluokka

Sijaintikunta
Luokanopettaja/luokanvalvoja ja koulun yhteystiedot

Tietoja opinnoista
1. tai 3. luokalla aloitettu vieras kieli (A1) _____________________________
4. tai 5. luokalla aloitettu vapaaehtoinen vieras kieli (A2) ______________________________
Yläkoulussa aloitettu vapaaehtoinen vieras kieli (B2) ____________________________________
Oppilas on painottunut □ tekstiilityön / □ teknisen työn opiskeluun

Ilmoittautuminen perusopetukseen

Lisätietoja (esimerkiksi oppilas on opiskellut pienryhmässä * )

____________________ ____/ ____ 20_____
Paikka
_______________________________________
huoltajan allekirjoitus

_______________________________________
huoltajan allekirjoitus

________________________________________

*HUOM.! Erityisopetukseen liittyvät lausunnot toimitetaan hakemuksen
liitteenä.
huoltajan allekirjoitus
* Mikäli huoltajat asuvat eri osoitteissa ja heillä on yhteishuoltajuus, täytyy molempien huoltajien
allekirjoittaa lomake.
Lomake palautetaan peruskoulun kansliaan tai koulutuspalveluihin, Länsikatu 15, rakennus 4B, 2.krs,
80110 Joensuu, kuoreen merkintä: ”Kouluun ilmoittautuminen"

