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

Oppilaan etu- ja sukunimi

Oppilaan syntymäpäivä ja -vuosi

Luokka-aste ja vuosi, jolle oppilas hakee
Huoltajat

Oppilaan äidinkieli

____ luokka / 20_______
Nimi

Nimi

Osoite

Osoite

Puhelinnumero

Puhelinnumero

Sähköposti

Sähköposti

Vanhempien
odotuksia
Oppilaan
odotukset ja
motivaatio siirtyä
kristilliseen
kouluun
Millaista on
nykyisessä
koulussa? Mikä on
mukavaa, mikä
haastavaa?
Muut koulussa
opiskelevat/
opiskelemaan
hakevat sisarukset

Tuen tarpeet

Nimi

Vuosiluokka

Jo koulun oppilas [

]

Nimi

Vuosiluokka

Jo koulun oppilas [

]

Nimi

Vuosiluokka

Jo koulun oppilas [

]

Nimi

Vuosiluokka

Jo koulun oppilas [

]

Onko lapsella ollut tarvetta puheterapiaan, erityisopetukseen, harjaantumisopetukseen,
toimintaterapiaan, psykoterapiaan tai muuhun erityishoitoon? Kyllä [ ] Ei [ ]
Mihin?
Onko kyseisille toimille edelleen tarvetta? [ ] Ei [ ]
Sallin tarvittaessa yhteydenoton lastani hoitaneisiin tahoihin [ ]

HOJKS

Lapselle on tehty HOJKS. Kyllä [ ]
Yksilöllistetty oppiaine/aineet:

Ei [ ]

ESITIETOLOMAKE
LUOTTAMUKSELLINEN
Oppimissuunnitelma Lapselle on tehty oppimissuunnitelma.

Kyllä [ ]

Ei [ ]

Yksilöllistetty oppiaine/oppiaineet:
Koulussa
huomioitava
terveydentila

Allergiat:

Sairaudet:

Lääkehoidon tarve:

Esikoulu/koulu

Missä esikoulussa/koulussa oppilas on aiemmin käynyt?
Päiväkodin / koulun nimi
Opettaja / hoitaja
Sallin yhteydenoton lapseni aiempiin kouluihin/
päiväkoteihin.

Allekirjoitukset

Kyllä [ ] Ei [ ]

Olen kertonut kaikki tiedossani olevat lapseni koulunkäyntiin liittyvät taustatiedot. [ ]
Paikkakunta ja päivämäärä: _______________________________________________
Huoltajan nimi ja allekirjoitus: _____________________________________________
Huoltajan nimi ja allekirjoitus: _____________________________________________

Koulu täyttää

Hakemus vastaanotettu: ___ /___ 20___
Yhteydenotto päiväkotiin/kouluun: ___ / ___ 20___ yhteydenottaja:
Huomiot:

Liitteeksi:
- Jäljennös viimeisimmästä koulutodistuksesta sekä muut valintaan mahdollisesti
vaikuttavat selvitykset.
- Ensimmäiselle luokalle hakijoilta haluamme esiopetuksen järjestäjän lausunnon tms.
selvityyksen oppilaan koulukypsyydestä.
Esitietolomake toimitetaan osoitteeseen:
Rovaniemen kristillinen koulu
Viirinkankaantie 1
96300 Rovaniemi
tai

rovaniemi@kristillinenkoulu.fi

Tiedote maailmankatsomuksen ilmenemisestä Rovaniemen kristillisessä koulussa
Valtioneuvosto on perusopetuslain (628/1998) 7 §:n nojalla myöntänyt Rovaniemen seudun kristillisen
koulun kannatusyhdistykselle luvan opetuksen järjestämiseen vuosiluokilla 1–6. 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
Koulukuljetuksesta
Yksityiskoulussa huoltajat vastaavat oppilaan koulukyydeistä. Koulu myöntää oppilaalle linja-autokortin,
mikäli oppilaan koulumatka ylittää 1.–2. luokalla 3,0 km ja 3.–6. luokalla 5,0 km.

