OPPILASTIETOILMOITUS

Kunta ja koulu

1. luokalle tuleva oppilas (täytä kohdat 1-7, 10)
koulusta toiseen muuttava oppilas (täytä kohdat 1-5, 7-10)
1.
HENKILÖTIEDOT

Oppilaan täydellinen nimi

Henkilötunnus

Kotiosoite *)

Kotipuhelin

Sukupuoli:
2.
OPPILAAN
HUOLTAJA/
HUOLTAJAT

poika

tyttö

Äidin nimi ja osoite

Matkapuhelin

Isän nimi ja osoite

Matkapuhelin

Muu huoltaja (nimi ja puhelinnumero, josta tavoittaa myös iltaisin)

Huoltajuus:

yhteishuoltajuus

yksinhuoltajuus isällä

yksinhuoltajuus äidillä

Sijaisvanhemmuus
3.
KOULU, JOHON
HAETAAN

Oppilaan lähikoulu on pääsääntöisesti maantieteellisesti lähin koulu. Lähikouluksi voidaan määritellä muukin koulu, jos
perusteena on esim. asiantuntijalausuntoon liittyvä tukitoimi tai muu oppilashuollollinen syy tai opetusryhmä lähimmällä
koululla muodostuu liian suureksi.
Jos oppilas otetaan toissijaiseen kouluun, kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista vastaa aina
huoltaja.

Haen Kurikan kaupungin kouluun, koulun nimi:
Jos tämä ei ole lähikoulu, perustelut:

_
_

Haen toisen kunnan kouluun tai yksityiseen kouluun. Mihin kuntaan / kouluun:
Siirry suoraan kohtaan 10
En käytä kaupungin koulutuspalveluita. Siirry suoraan kohtaan 10
4.
KOULUMATKA

Kurikan kaupunki järjestää koulukuljetuksen 1-4 luokkien oppilaille, joiden koulumatkan pituus on vähintään 3 km ja
5-9 luokkien oppilaille, joiden koulumatkan pituus on vähintään 5 km.
Koulumatkan pituus yhteen suuntaan:

km

Selostus liikenneyhteydestä, koulumatkan vaarallisuudesta tai rasittavuudesta, tms.

5.
OPPILAAN
TERVEYDENTILA

Oppilaan sairaus, allergiat ym. seikat, jotka vaativat erikoistoimenpiteitä esimerkiksi kouluruokailussa tai muussa koulutyössä.

6.
AIKAISEMPI
PÄIVÄHOITO /
ESIKOULU

Lapsen päivähoito viimeisen vuoden aikana ennen koulun aloittamista
päiväkerho

muu hoito kodin ulkopuolella

esikoulu

kotihoito

_

7.
USKONNON TAI
ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON
OPETUS

1) Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluva oppilas osallistuu evankelisluterilaisen uskonnon opetukseen.
2) Ortodoksiseen kirkkoon kuuluva oppilas osallistuu ortodoksisen uskonnon opetukseen. Poikkeuksena tästä oppilas
voi osallistua evankelisluterilaisen uskonnon opetukseen, jos oppilaan huoltajat yhdessä niin ilmoittavat.
3) Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumaton oppilas osallistuu elämänkatsomustiedon opetukseen. Poikkeuksena tästä
oppilas voi osallistua evankelisluterilaisen uskonnon opetukseen, jos oppilaan huoltajat yhdessä niin ilmoittavat. Oppilaan
huoltajat voivat myös yhdessä pyytää oppilaalle muuta kaupungin järjestämää uskonnon opetusta (tällä hetkellä ortodoksisen uskonnon opetusta), jos sellainen oppilaan saaman kasvatuksen ja kulttuuritaustan perusteella ilmeisesti vastaa hänen
uskonnollista katsomustaan.
4) Rekisteröityyn uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvalle oppilaalle järjestetään muuta kuin uskonnon tai elämänkatsomustiedon opetusta tai ohjattua toimintaa. Halutessaan oppilaan huoltajat voivat yhdessä kuitenkin: 1. pyytää oppilaalle tämän oman uskonnon opetusta tai 2. ilmoittaa oppilaan evankelisluterilaisen uskonnon opetukseen tai 3. pyytää
oppilaalle elämänkatsomustiedon opetusta tai 4. ilmoittaa oman uskonnollisen yhdyskunnan järjestävän opetuksen (toimitettava luotettava selvitys oppilaan jäsenyydestä ja hänelle annettavasta opetuksesta)
Syksystä 2016 alkaen alakouluissa on siirrytty osittain toteutettuun katsomusaineiden yhteisopetukseen. Jokainen oppilas
saa oman uskontonsa tai elämänkatsomustiedon opetusta, mutta kaikille aineille yhteiset sisällöt opiskellaan yhdessä.
Opetuksen pääpainoina ovat yhteisöllisyys, oman taustayhteisön katsomukseen tutustuminen oman identiteetin rakentamiseksi sekä katsomusten ja mielipiteiden dialogi. Opetuksesta rakennetaan jatkumo 7.-9. luokille. Arviointi tapahtuu oman
katsomusaineen tavoitteiden perusteella. Esimerkiksi evankelisluterilaisen uskonnon valitseminen tarkoittaa, että lapsen
oppiminen arvioidaan evankelisluterilaisen opetussuunnitelman perusteiden mukaan.
Kurikan kaupungin tarjoaman muun kuin evankelis-luterilaisen uskonnon opetus järjestetään etäopetuksena, jossa oppilas
osallistuu opetukseen tietokoneen välityksellä omalta koulultaan.
Valitkaa alta kouluun ilmoitettavan oppilaan uskontokunta sekä toive katsomusaineesta huomioiden yllä kerrotut
oppilaan uskonnollisesta asemasta suoraan määräytyvät opetusperiaatteet.

8.
TIEDOT
KOULUUN
MUUTTAVASTA

Uskontokunta:

1) ev.lut.

Katsomusaine:

ev.lut. uskonto

Entinen kunta

Entinen luokka

3) ei uskontokuntaa

ortodoksinen uskonto

4) muu rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta

muu, mikä:

Entinen koulu

Entinen opettaja

Oppilas vapautettu

9.
KIELEN OPETUS,
KOULUUN
MUUTTAVA

2) ortodoksi

Tulee luokalle

Aika

Hän on osallistunut

koulun yleisestä uskonnonopetuksesta

elämänkatsomustiedon
opetukseen

muun uskonnonopetuksen mukaiseen opetukseen, minkä

A-kieli (alakoulussa
alkava)

B-kieli (yläkoulussa alkava)

C- kieli (valinnainen kieli)

10.
ALLEKIRJOITUS

Päiväys

Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys

11.
LOMAKKEEN
KÄYTTÖ

Huoltaja täyttää lomakkeen ja palauttaa sen rehtorille (1.luokalle tuleva oppilas) tai luokanopettajalle, joka saattaa mahdolliset erikoistoimia vaativat seikat asianomaisten tietoon ja huomioon otettavaksi.
Lisätietoja kouluun ilmoittautumisesta voi kysyä koulun rehtorilta tai koulutoimistosta.

*) Tarkka uusi osoite, jos oppilaan osoite on muuttunut tai muuttumassa.

