Ilmoitus vastaanotettu
....... /....... 20...... klo.....................
Vastaanottaja:..............................

Toissijainen oppilaaksiottohakemus
Tällä lomakkeella huoltajat voivat halutessaan hakea oppilaalle koulupaikkaa muusta koulusta kuin oppilaalle osoitetusta lähikoulusta. Toissijaista oppilaspaikkaa haetaan vasta sen jälkeen, kun oppilas on saanut päätöksen ensisijaisesta lähikoulusta.
Kouluun voidaan ottaa toissijaisia hakijoita, jos oppilaan luokka-asteella on vapaita paikkoja. Painotusluokille ei voida ottaa oppilaita toissijaisessa haussa, koska niihin valitaan oppilaat soveltuvuuskokeen kautta.
Toissijainen koulu ei ole lain mukainen lähikoulu. Mahdollisista matkojen järjestämisistä ja matkakustannuksista vastaavat huoltajat.
Palauta lomake allekirjoitettuna sen koulun rehtorille, josta toissijaista oppilaspaikkaa haetaan. Kaikkien lapsen virallisten huoltajien täytyy
allekirjoittaa lomake.
Oppilaan
tiedot

Oppilaan sukunimi

Oppilaan etunimet (alleviivaa kutsumanimi)

Henkilötunnus

tyttö
poika
muu

Katuosoite

Kotikunta

Postinumero

Postitoimipaikka

Turvakieltomerkintä voimassa väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 4. luvun 36§ mukaan.

Nykyinen
koulu

Oppilaan koulu ja luokka tällä hetkellä
Koulun nimi: ............................................................................................................... Luokka: ........................................................................
Oppilaalla on

Huoltajien
tiedot

tehostetun tuen päätös

erityisen tuen päätös

Nimi

oppilaan äiti
oppilaan isä
muu huoltaja tai laillinen edustaja

Osoite
sama kuin oppilaan

muu:

Puhelin päivisin

Sähköposti

Nimi

oppilaan äiti
oppilaan isä
muu huoltaja tai laillinen edustaja

Osoite
sama kuin oppilaan

muu:

Puhelin päivisin

Sähköposti

Nimi

oppilaan äiti
oppilaan isä
muu huoltaja tai laillinen edustaja

Osoite
sama kuin oppilaan
Puhelin päivisin

muu:
Sähköposti

KÄÄNNÄ
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Haen lapselleni koulupaikkaa
Koulu, josta
paikkaa haetaan

............................................................................................................... kouluun.

Valitse ne
toissijaisen
oppilaaksioton kriteerit,
jotka täyttyvät
oppilaan
kohdalla

Kasvatus- ja opetuslautakunta 26.9.2018/ 96 §. Kriteerit on lueteltu tärkeysjärjestyksessä, joka on yksi päätösperuste.

1.

Oppilas asuu Keravalla.

2.

Yhtenäinen koulupolku
Huoltajat voivat hakea lapselleen mahdollisuutta jatkaa opiskelua samassa koulussa Keravan sisällä muutettaessa.

3.

Oppilaan koulumatkan pituus.

4.

Sisaruusperuste.

Matka mitataan Reitti-Gis –ohjelmalla. Oppilaan koulumatka kouluun, johon haetaan, on ............... km.

Oppilaan vanhemman sisaruksen nimi ................................................................................................................
Sisaruksen koulu ja luokka ...................................................................................................................................

5. Jos samat hakukriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin vapaita oppilaspaikkoja, oppilaat valitaan arpomalla.
Sähköinen
tiedoksianto

Haluan päätöksen tiedoksi vain sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta.
En suostu päätöksen sähköiseen tiedonantoon Wilma-järjestelmän kautta, vaan haluan päätöksen kotiin postitettuna.

Lisätietoja

Allekirjoitus
ja päiväys

Päivämäärä

Huoltajan allekirjoitus

Päivämäärä

Huoltajan allekirjoitus
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