
OULUN KRISTILLINEN KASVATUS RY 

 OULUN KRISTILLINEN KOULU 

ESITIETOLOMAKE 

Saapunut ____/____ 20___

Ennen oppilaaksi hakemista on tämä esitietolomake lähetettävä koululle täytettynä. 
Koulu on tämän jälkeen yhteydessä hakijaan/huoltajiin ja lähettää varsinaisen oppilashakemuslomakkeen.

Hakija Nimi  
Syntymäaika 

Luokka/vuosi, jolle hakee
_____/_______

Huoltajat Nimi 

Osoite 

Puhelin 

Sähköposti 

Nimi 

Osoite 

Puhelin 

Sähköposti 

Koulu täyttää 

Harrastukset, 
mielenkiinnon 
kohteet 

Vanhemman 
kuvaus 
lapsesta ja 
perheestä 

Miten kulkee 
koulumatkat 
(vanhempien 
vastuulla ja 
kustannuksella) 

Oppilaan 
motivaatio 
siirtyä 
kristilliseen 
kouluun 

Millaista on 
nykyisessä 
koulussa, mikä 
kivaa, mikä 
haastavaa? 

Kielten 
opiskelu 
nykyisessä 
koulussa 

A1-kieli: 

Muut kielet: 



Oppilaan/ 
vanhemman 
odotukset 

Muut 
huomioitavat 
seikat 

Erityisopetus- 
tarve 

Onko lapsella ollut tarvetta puheterapiaan, erityisopetukseen, harjaantumisopetukseen, toimintaterapiaan, 
psykoterapiaan tai muuhun erityishoitoon?   ___  Kyllä  ___ Ei

Mihin?  

Onko kyseisille toimille edelleen tarvetta?  ___ Kyllä   ___ Ei

 Sallin tarvittaessa yhteydenoton lastani hoitaneisiin tahoihin  ___ Kyllä   ___ Ei

HOJKS / 
Oppimissuun-
nitelma 

 Oppilaalle on tehty HOJKS. Yksilöllistetty oppiaine /-aineet: ____________________________________

 Oppilaalle on tehty oppimissuunnitelma. ___ Kyllä   ___  Ei

Koulu pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä hakijaa, jollei se voi tarjota lapsen 
edun mukaista riittävää erityisopetusta. 

Esikoulu/koulu Missä esikoulussa/koulussa oppilas on aiemmin käynyt?  

Päiväkodin / koulun nimi 

Opettaja / hoitaja 

Sallin yhteydenoton lapseni aiempiin kouluihin/ päiväkoteihin. ___ Kyllä  ___ Ei

Olen kertonut kaikki tiedossani olevat lapseni koulunkäyntiin liittyvät taustatiedot. ___ Kyllä

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

Allekirjoitukset Paikka ja päiväys 
 __________________   _____/_____  20______ 

 _________________________________    _________________________________ 
 huoltaja                                                          huoltaja 

Liitteeksi: - Jäljennös viimeisimmästä koulutodistuksesta sekä muut valintaan mahdollisesti vaikuttavat selvitykset.
 - Ensimmäiselle luokalle hakijoilta haluamme esiopetuksen järjestäjän lausunnon tms. selvityksen oppilaan
koulukypsyydestä.

Lomake toimitetaan osoitteeseen: 

Oulun kristillinen koulu puh.044 040 4518 
Luokotie 4 www.oukris.fi 
90530 OULU Kotipaikka: Oulu, Y-tunnus: 2200400-2 

Koulun yhteydenotto edelliseen päiväkotiin/kouluun (koulu täyttää): ____/____ 20____  ________________________ 

Huomiot:                                                                                                       yhteydenottaja 

Tiedote maailmankatsomuksen ilmenemisestä Oulun kristillisessä koulussa 

Valtioneuvosto on perusopetuslain (628/1998) 7 §:n nojalla myöntänyt Oulun kristillinen kasvatus ry:lle luvan opetuksen 
järjestämiseen esiopetuksessa ja vuosiluokilla 1 – 9. 

Opetuksen ja siihen liittyvän toiminnan tulee perustua kristilliseen elämänkatsomukseen. Lasta ei saa perusopetuslain 6 
§:n 3 momentin mukaan osoittaa yhdistyksen järjestämään opetukseen ilman huoltajan suostumusta.  Yksityiskoulussa huoltajat
vastaavat oppilaan koulukyydeistä.




