OPPILASHAKEMUS
Tarvittaessa jatka vastauksia erilliselle paperille ja liitä se osaksi hakemusta
1. Oppilaan tiedot

Suku- ja etunimet
Henkilötunnus

Sukupuoli

Lähiosoite
Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelin kotiin

Kotikunta

Luokka-aste, jolle oppilas hakee

Kotona puhuttu kieli

Uskontokunta

Äidinkieli
❏ suomi ❏ ruotsi

❏ ev.lut ❏ ort. ❏ siviilirekisteri ❏ muu, mikä

❏ muu, mikä

Ulkomailta muutto: muuttomaa ja -vuosi, ulkomailla asumisen kesto
2. Huoltajien tiedot

Äidin (tai puolison/avopuolison) henkilötiedot

Isän (tai puolison/avopuolison) henkilötiedot

Sukunimi

Sukunimi

Etunimet

Etunimet

Henkilötunnus

Henkilötunnus

Työpaikka

Työpaikka

Puhelin työhön

Puhelin työhön

Matkapuhelin

Matkapuhelin

Sähköpostiosoite

Sähköpostiosoite

Osoitetiedot, mikäli eri kuin lapsen

Osoitetiedot, mikäli eri kuin lapsen

Lapsen huoltajuus
vanhemmilla

❏ molemmilla

❏ äidillä ❏ isällä

3. Muut KeskiUudenmaan
kristilliseen kouluun
hakevat sisarukset

Nimi

Vuosiluokka

4. Nykyinen ja
aikaisemmat
koulu/päiväkoti

Koulunkäynnin aloituspäivämäärä/-vuosi

Aloitusvuosi

Nykyinen koulu/päiväkoti ja opettajan nimi sekä puhelinnumero

Aikaisemmat koulut, luokanopettajien/-valvojien nimet

❏ Lapsestani saa kysyä

koulunkäyntiin/päivähoitoon liittyviä tietoja yllä olevilta yhteyshenkilöiltä

Johtosäännön mukaan oppilashakemusta käsittelevän johtokunnan tulee saada päätöksentekoa
varten riittävästi tietoa oppilaan aikaisemmasta koulunkäynnistä tai päiväkodista (Keski-Uudenmaan
kristilllisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n johtosääntö § 5, www.kristillinenkoulu.net)

Johtokunnan ja koulun velvollisuus on tehdä oppilasvalinnoissa oppilaan edun mukaisia
ratkaisuja

5. Arvioikaa lapsen

Kuulo
Näkö
Motoriikka

6. Onko lapsi
osallistunut
(missä ja milloin?)

Tukiopetukseen
Erityisopettajan pienryhmäopetukseen
Erityisluokkaopetukseen
Harjaantumisopetukseen
Sairaalaopetukseen
Terapiaan (esim. puhe-, toiminta-, fysio-, perhe- tai psykoterapiaan)
Kuraattorin tapaamisiin

7. Onko lapselle
suositeltu tai tehty
(missä ja milloin?)

Koulukypsyystestaus
Koulupsykologin tutkimuksia
Muita koulunkäyntiin liittyviä tutkimuksia (esim. neuropsykologisia)
Henkilökohtainen oppimissuunnitelma (yleinen tuki, tehostettu tuki tai HOJKS), mitä koskien?
Yksilöllistämistä oppiaineissa (HOJKS), missä oppiaineissa?
Erityisopetuspäätös, milloin?
Lisätietoja voi pyytää seuraavilta henkilöiltä (nimi ja yhteystiedot)

8. Kuvailkaa syitä
miksi haluatte
huollettavanne
kristilliseen kouluun?
9. Talkootyöhön
osallistuminen

Huoltajilta toivotaan jonkin verran osallistumista talkootyöhön. Kuvailkaa mahdollisuuksianne edellä
mainittuihin.

Sitoumukset

Olen tietoinen Keski-Uudenmaan kristillisen koulun tavoitteista ja periaatteista. (kristillinenkoulu.net)
Hyväksyn kristillisen arvopohjan ja olen valmis pitkäjänteiseen kasvatukselliseen yhteistyöhön.
Sitoudun osallistumaan vanhempainkoulutuksiin vähintään kerran vuodessa.
Sitoudun huolehtimaan lapseni koulukuljetuksista.

Huoltajien
allekirjoitukset

Päiväys

Liitteeksi
hakemukseen
tarvitaan

❏ viimeisimmän koulutodistuksen jäljennös toimitetaan aina
❏ virkatodistus, josta ilmenee huoltajat (tilataan maistraatista tai kirkkoherranvirastosta)
toimitetaan aina
❏ ensimmäiselle luokalle hakevilta liitteeksi kopio LEOPSista esikoulusta toimitetaan aina
❏ muille luokille hakevilta selvitys oppilaan koulunkäynnistä nykyisestä koulusta
(sis. tukiopetustarpeen, oppimissuunnitelmat, oppiaineiden yksillöllistämisen ja tiedon
mahdollisesta erityisopetuspäätöksestä), mikäli koulu ei saa olla yhteydessä edelliseen
opetuksenjärjestäjään tietojen hankkimiseksi
❏ kopio viimeisimmästä oppimissuunnitelmasta, mikäli sellainen on
❏ mahdolliset muut valintaan vaikuttavat selvitykset

Vastaanottaja ja päiväys
Ennen oppilasvalintaa oppilas ja huoltajat kutsutaan haastatteluun
Hakemus palautetaan osoitteeseen:
Keski-Uudenmaan kristillinen koulu, Sonni Greyn aukio 1, 04400 Järvenpää

Toimisto p. 09 2587 6050

