SAVITAIPALEEN KUNTA
Sivistystoimi
Kirkkotie 6
54800 SAVITAIPALE
Puh:
040 7131 875
fax:
05 467 201
Ilmoittautuminen

1. luokalle

OPPILASILMOITUS
PERUSOPETUS

Tyhjennä
luottamuksellinen
Kouluun

Europaeuksen koulu

Heituinlahden koulu

Edellinen koulu
luokalle

Oppilaan
henkilötiedot

Sukunimi

Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Henkilötunnus

Äidinkieli

Kotiosoite

Postinumero ja postitoimipaikka

Matkapuh.

Kotikunta

Sähköposti
Uskontokunta

Kansalaisuus

Huoltajat

Ev.lut.srk
Ortodok.srk

Muu, mikä

Suomi

Muu, mikä

Äidin nimi

Osoite, ellei sama kuin oppilaalla

Matkapuh.

Työpuh.

Yksinhuoltaja

Sähköposti
Isän nimi

Osoite, ellei sama kuin oppilaalla

Matkapuh.

Työpuh.

Sähköposti

Yksinhuoltaja
Yhteishuolto

Muu huoltaja

Osoite, ellei sama kuin oppilaalla

Matkapuh.

Työpuh.

Sähköposti

Koulumatka

Koulumatkan pituus

km

Matka kuljetusreitille

km

Oppilas osallistuu iltapäivätoimintaan (ilmoittautumislomake www-sivuilla)
Oppilaalle haetaan koulukuljetusta itse maksamalla mikäli hänellä ei ole oikeutta maksuttomaan
koulukuljetukseen (hakulomake www-sivuilla)
Koulukuljetuksen järjestämisperiaatteet selviävät sivistyslautakunnan hyväksymästä perusopetuksen
koulukuljetussäännöstä

Uskonnon
opetus (vastataan
vain mikäli ei kuulu
ev.lut.seurakuntaan)

osallistuu evankelisluterilaiseen uskonnonopetukseen
osallistuu ortodoksiseen uskonnonopetukseen
osallistuu elämänkatsomustiedon (ET) opetukseen
osallistuu koulun järjestämiin uskonnollisiin tilaisuuksiin (mm. koululais-jumalanpalvelus)
ei osallistu
Uskonnonopetusta järjestetään ev.lut. ja ortod. uskontokuntiin kuuluville oppilaille. Muihin uskontokuntiin
kuuluville, väh. kolmelle uskonnonopetuksesta vapautetulle järjestetään heidän oman tunnustuksensa
mukaista opetusta, jos huoltajat sitä vaativat. Elämänkatsomustietoa opetetaan uskontokuntiin
kuulumattomalle, väh. kolmelle, uskonnonopetuksesta vapautetulle oppilaalle. (POL 13 §)

KÄÄNNÄ

SAVITAIPALEEN KUNTA
Sivistystoimi
Kirkkotie 6
54800 SAVITAIPALE
040 7131 875
Puh:
05 467 201
fax:

OPPILASILMOITUS
PERUSOPETUS

luottamuksellinen

Terveydentila

Erityisruokavalio(toim. lääkärintodistus)

Allergiat, sairaudet, lääkitys yms.

Suostumukset

Oppilaan nimen, kuvan, oppilastöitä (piirustus, kirjoitus) voi julkaista koulun www-sivuilla

Kyllä
Ei

Oppilaan nimen, kuvan, oppilastöitä (piirustus, kirjoitus) voi julkaista tiedotusvälineissä
(sanomalehti, radio, TV)

Kyllä

Oppilas voi käydä hammashoitolassa koulupäivän aikana Heituinlahden koulusta
hammashoitolan järjestämä kuljetus

Kyllä

Ei

Ei
Oppilaan kehitystä ja terveyttä koskevissa asioissa voi olla tarvittaessa yhteydessä eri
yhteistyötahojen (neuvola, päivähoito, esiopetus) kanssa

Kyllä
Ei

Lisätietoja

Lapsen toiveita, tai muita opetusjärjestelyjä koskevia toiveita

Allekirjoitus

Päiväys

Huoltajan/ huoltajien allekirjoitus

Koulukuljetushakemus (mikäli koulumatka on lyhyempi kuin kuljetussäännössä
määritelty) ja ilmoittautumislomake iltapäivätoimintaan ovat kunnan nettisivuilla
http://www.savitaipale.fi/lomakkeet. Sen lisäksi niitä saa kaikista kunnan toimipisteistä
ja kouluilta.
Oppilasilmoitus, koulukuljetushakemus ja hakemus iltapäivätoimintaan tulee palauttaa
allekirjoitettuina.

Rekisterinpitäjä: Savitaipaleen kunta. Kirkkotie 6, 54800 Savitaipale. kunta@savitaipale.fi. 040 1586 542.
Tietosuojavastaava: Seppo Loisa, Kirkkotie 6, 54800 Savitaipale. seppo.loisa@savitaipale.fi. 040 565 8081.
Henkilötietoja käytetään opetuksen järjestämiseen. Perusopetuslaki (628/1998).

