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

Koulutulokkaan ilmoittautumislomake ja musiikkiluokkahaku
Tällä lomakkeella ilmoitetaan lapsi kouluun ensimmäiselle luokalle ja haetaan Sompion koulun musiikkiluokalle sekä ruotsinkieliseen perusopetukseen. Lomakkeella anotaan myös koulunkäynnin aloittamista vuotta aikaisemmin tai myöhemmin ja ilmoitetaan toisen kunnan kouluun
hakemisesta.
Palauta lomake 12.11.2020 klo 15.00 mennessä Sampolan asiointipisteeseen, osoitteeseen Kultasepänkatu 7 tai postitse Kasvatuksen ja
opetuksen toimiala / Koulutulokkaan ilmoittautuminen, PL 123, 04201 Kerava. Kaikkien lapsen virallisten huoltajien täytyy allekirjoittaa lomake.

1. Perustiedot
Oppilaan
tiedot

Oppilaan sukunimi

Oppilaan etunimet (alleviivaa kutsumanimi)

Henkilötunnus

tyttö
poika
muu

Lapsen väestörekisteriin merkitty osoite

Perheemme muuttaa
ennen koulun alkua

Kotikunta

Uusi osoite on voimassa:

Uusi osoite:

......../........20....... lähtien.

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

Huoltajien
tiedot

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

muu:

Puhelin päivisin

Sähköinen
tiedoksianto

Sähköposti

Haluan päätöksen tiedoksi vain sähköisesti Wilma-järjestelmässä.
Haluan päätöksen kotiin postitettuna.

2. Ilmoittautuminen
Kouluun
ilmoittautuminen

Ilmoitan lapseni suomenkieliseen perusopetukseen Keravalle.
Haen lapselleni koulupaikkaa Svenskbacka skolan ruotsinkieliseen perusopetukseen.
Haen lapselleni koulupaikkaa Sompion koulun musiikkiluokalle. Musiikkiluokalle haetaan 26.10.–12.11.2020 välisenä aikana.
Haku päättyy 12.11.2020 klo 15.00. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida. Oppilaat valitaan soveltuvuuskokeen perusteella.
Lapseni aloittaa koulunkäynnin muussa kunnassa kuin Keravalla, kunta ja koulu: ...................................................................................
Jos koulupaikkaa haetaan muusta kunnasta kuin Keravalta, opetuksen järjestämistä koskevia tietoja ei tarvitse täyttää.
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Oppilaaksi
ottamisen
perusteet

Keravan kaupungin perusopetuksessa noudatetaan tärkeysjärjestyksessä seuraavia oppilaaksi ottamisen perusteita, joiden mukaan
oppilaalle osoitetaan lähikoulu. Lähikouluksi voidaan osoittaa muukin kuin oppilaan asuinpaikkaa fyysisesti lähinnä oleva koulu.
Valitse alta ne kohdat, joihin haluat vedota lapsesi lähikoulua määritettäessä.

1. Terveydentilaan liittyvä tai muu oppilashuollollinen syy. Jos koulupaikkaa haetaan tähän syyhyn vedoten, huoltajan tulee toimittaa liitteenä asiantuntijalausunto. Lausunnossa selvitetään syy ja perustellaan, miksi vain tietty koulu soveltuu opetuspaikaksi.
Oppilaalla on terveydentilaan liittyvä tai muu oppilashuollollinen syy.
Koulu, joka lausunnon mukaan soveltuu opetuspaikaksi on......................................................................koulu.

2. Oppilaan koulumatkan pituus. Koulumatkan pituus mitataan kasvatuksen ja opetuksen toimialalla ReittiGis -ohjelmalla.
3.

Sisaruusperuste. Sisaruusperustetta ei sovelleta, jos huoltaja ei sitä halua tai jos vanhempi sisarus on
päätöksentekohetkellä kyseisen koulun ylimmällä luokalla.
Oppilaan vanhemman sisaruksen nimi ................................................................................................................
Sisaruksen koulu ja luokka ...................................................................................................................................

Koulunkäynnin
lykkääminen tai
aikaistaminen

Anomme koulunkäynnin aloittamista vuotta myöhemmin (toimita asiantuntijalausunto kasvun ja oppimisen tuen johtajalle
tammikuun 2021 loppuun mennessä).
Anomme koulunkäynnin aloittamista vuotta aikaisemmin (toimita asiantuntijalausunto perusopetusjohtajalle tammikuun 2021
loppuun mennessä).

Erityisen tuen
tarve

Lapselle haetaan erityisen tuen päätöstä tai paikkaa pienluokalta. Lapsen tutkimukset ovat kesken erityisen tuen järjestämisen
osalta.

Lisätietoja

Koulupaikkaa koskevia toiveita ei voida huomioida, koska koulupaikka osoitetaan kasvatus- ja opetuslautakunnan päättämien ensisijaisten kriteereiden mukaisesti. Terveys- tai ruokavaliotiedot ilmoitetaan oppilaan kouluun koulupaikan varmistuttua.

3. Opetuksen järjestämistä koskevat tiedot (täytä vain, jos lapsi ilmoitetaan Keravalle kouluun)
Äidinkieli

Äidinkieli
suomi

ruotsi

muu, mikä:

Oman äidinkielen opetus oppilaille, joiden äidinkieli tai kotikieli on muu kuin suomi tai ruotsi. Ryhmiiin voivat osallistua myös ulkomailla
opittua kielitaitoaan ylläpitävät suomen- tai ruotsinkieliset oppilaat. Opetukseen osallistuminen edellyttää oppilaalta äidinkielisen tasoista
osaamista. Opetusryhmä pyritään perustamaan, jos opetusta kyseisessä kielessä toivoo riittävä määrä oppilaita.
Oman äidinkielen opetusta toivotaan ....................................................... kielessä.
Kyseinen kieli on:

oppilaan väestörekisteriin merkitty äidinkieli

kotikieli

ulkomailla opettu kieli, jonka taitoa halutaan pitää yllä. Suomeen muuttopäivä ..................................

Lapsen
uskontokunta
(huoltajan
väestörekisteriin ilmoittama tieto)
ja koulussa
annattevan
uskonnonopetuksen
valinta

evankelisluterilainen
Oppilas osallistuu
evankelisluterilaisen
uskonnon opetukseen.

ortodoksi
Lapseni osallistuu:
ortodoksiuskonnon opetukseen
evankelisluterilaisen uskonnon
opetukseen

roomalaiskatolinen
Lapseni osallistuu:
katolisen uskonnon opetukseen
evankelisluterilaisen uskonnon
opetukseen

muu, mikä:
.....................................
toivon oman uskonnon opetusta
Jos opetusta ei järjestetä,
lapsi osallistuu:
evankelisluterilaisen uskonnon
opetukseen
elämänkatsomustiedon
opetukseen

ei uskontokuntaa
Lapseni osallistuu:
evankelisluterilaisen uskonnon
opetukseen
elämänkatsomustiedon
opetukseen

4. Allekirjoitukset
Allekirjoitus
ja päiväys

Päivämäärä

Huoltajan allekirjoitus

Päivämäärä

Huoltajan allekirjoitus

Keravan kaupunki | Kasvatuksen ja opetuksen toimiala | PL 123, 04201 Kerava | Vaihde: (09) 29491 | www.kerava.fi

