OULUN KRISTILLINEN KOULU

Luottamuksellinen

OPPILASHAKULOMAKE LUOKILLE 0-9
Henkilötiedot

Oppilaan sukunimi

Etunimet (kutsumanimi alleviivattu)

Äidinkieli

Muutto
ulkomailta
Vanhemmat /
huoltajat

Kansalaisuus

Syntymäaika

Lähiosoite

Postinumero ja postitoimipaikka

Luokka-aste, jolle oppilas hakee:

Uskontokunta:

Muuttomaa ja –vuosi:

Oppilaan ulkomailla asumisen kesto:

Äidin henkilötiedot
Sukunimi:

Isän henkilötiedot
Sukunimi:

Etunimi:

Etunimi:

Asuu oppilaan kanssa samassa osoitteessa

Asuu oppilaan kanssa samassa osoitteessa

Kyllä

Ei

Kyllä

Puhelin:

Puhelin:

e-mail:

e-mail:

Ei

Lapsen voi vanhempien lisäksi viedä koulusta kotiin:

Muut Oulun
kristilliseen
kouluun
hakevat tai
siellä
opiskelevat
sisarukset

Nimi

Syntymävuosi

Nimi

Syntymävuosi

Erityisopetustarve

Onko lapsella ollut tarvetta puheterapiaan, erityisopetukseen, harjaantumisopetukseen,
toimintaterapiaan, psykoterapiaan tai muuhun erityishoitoon? Onko kyseisille toimille edelleen tarvetta?

Sallin tarvittaessa yhteydenoton lastani hoitaneisiin tahoihin

HOJKS /
Oppimissuunnitelma

Oppilaalle tehty HOJKS. Aine/aineet: ________________________________________________
Oppilaalle tehty oppimissuunnitelma. Aine/aineet:______________________________________

LOMAKE JATKUU KÄÄNTÖPUOLELLA 

Taustatietoja

Missä päiväkodissa/esiopetuksessa/koulussa oppilas on aiemmin käynyt?
Päiväkodin / koulun nimi _____________________________________________________________
Opettaja / hoitaja

_____________________________________________________________

Sallin yhteydenoton lapseni aiempiin kouluihin/päiväkoteihin
Olen kertonut kaikki tiedossani olevat lapseni koulunkäyntiin liittyvät taustatiedot
Terveydentila

Tekijänoikeudet

Onko oppilaalla sairauksia tai allergioita, jotka koulun tulee ottaa huomioon?

Annan luvan käyttää lapseni töitä Oulun kristillisen koulun perusopetuksen (0.-9.lk) aikana
erilaisissa julkaisuissa ja kilpailuissa sekä verkkosivuilla.
En anna lupaa käyttää lapseni töitä.
Annan luvan käyttää lapseni valokuvia koulun julkaisuissa.
En anna lupaa käyttää lapseni valokuvia koulun julkaisuissa.

Miksi haluatte
lapsenne
kristilliseen
kouluun?
Esiopetukseen
osallistuvan
lapsen muu
hoito

Lapsemme tarvitsee maksuttoman (4h) esiopetuksen lisäksi myös päivähoitoa

Huoltajien
allekirjoitukset

Olen tietoinen Oulun kristillisen koulun tavoitteista ja periaatteista. Hyväksyn kristillisen
arvopohjan ja olen valmis kasvatukselliseen yhteistyöhön

Päivähoito toteutuu koulun yhteydessä toimivassa päiväkoti Versossa. Esiopetukseen osallistuvan
oululaisen lapsen päivähoitomaksuun haetaan Oulun kaupungilta palveluseteliä, kun hoitopaikka on
varmistunut. Ulkopaikkakuntalaiset hakevat yksityisen hoidon tukea Kelalta.

* Olen lukenut erillisen selvityksen koulun kristillisestä arvokasvatuksesta.

Sitoudun mahdollisuuksieni mukaan osallistumaan vanhempainkouluun ja talkootyöhön.
Sitoudun myös huolehtimaan koulukuljetuksista.

___/___20__
_____________________________________

________________________________________

Liitteeksi hakemukseen tarvitaan viimeisimmän koulutodistuksen jäljennös ja virkatodistus,
josta ilmenee huoltaja, sekä muut valintaan mahdollisesti vaikuttavat selvitykset.
Ensimmäiselle luokalle hakijoilta haluamme päiväkodin lausunnon tms. selvityksen oppilaan
koulukypsyydestä.
Vastaanottaja ja päiväys

Koulun henkilökunta haastattelee kouluun hakevan oppilaan ja oppilaan vanhemmat. Haastattelun ja
oppilaan aiemmista kouluista/päiväkodeista saadun tiedon perusteella kristillisen koulun johtokunta tekee
päätöksen oppilasvalinnasta. Niillä oppilailla, joilla on sisaruksia kristillisessä koulussa tai päiväkodissa,
on etusija valintoja tehtäessä. Samoin ennakkoilmoittautumisen varhainen ajankohta katsotaan eduksi.
Koulumme esiopetuksessa olevat oppilaat siirtyvät ilman eri hakemusta koulumme oppilaiksi.
Hakemus toimitetaan osoitteeseen:

Oulun kristillinen koulu

Luokotie 4

90530 Oulu

