
NIEMENKARTANON KOULU  ILMOITTAUTUMINEN    

      ⃞ Esiopetukseen      ⃞ Perusopetukseen 

1. OPPILAAN TIEDOT 
Oppilaan nimi 
 

Henkilötunnus Luokka 

Lähiosoite 
 

Postinumero ja ‐toimipaikka

Syntymäpaikka 
 

Kansalaisuus (jos muu kuin Suomen)

2. HUOLTAJIEN TIEDOT
Huoltaja (äiti / isä / muu) (yliviivaa tarpeeton) 
 

Huoltaja (äiti / isä / muu) (yliviivaa tarpeeton)

Osoite 
 

Osoite

Puhelin kotiin 
 

Puhelin töihin  Puhelin kotiin Puhelin töihin

Työpaikka/Opiskelupaikka ja päivittäinen 
työ‐/opiskeluaika 
 

Työpaikka/Opiskelupaikka ja päivittäinen 
työ‐/opiskeluaika 
 

□ yhteishuoltajuus  □ yksinhuoltaja, äiti  □ yksinhuoltaja, isä  □ muu huoltaja 
Muu huoltaja (nimi, yhteystiedot ja puhelinnumero)
 
Oppilas asuu:     □ isän ja äidin     □ äidin     □ isän     □ muun huoltajan luona 
Huomioitavaa (esim. isän luona parilliset, äidin luona parittomat viikot): 
 
 
 
 
3. MUUT OPPILAAN TIEDOT
Uskontokunta:     □ ev‐lut.     □ ortodok.     □ siviilirek.     □ muu, mikä?  
Osallistuu koulussa     
□ uskonnon opetukseen 

□ elämänkatsomustiedon opetukseen (mahdollista vain siv. rek.kuuluville) 

□ saa oman uskontokunnan (muu kuin ev.lut) opetusta, mitä?     
 
 
 

Perusopetukseen ilmoittautuva täyttää tarvittaessa! Kolmiportainen tuki:  
□ yleinen     □ tehostettu     □ erityinen 
Päivittäinen koulumatka yhteen suuntaan 
(km) 
 

Kuljetusoppilas   □ 

Luvat 
 
Oppilaan kuvan saa □  / □ ei saa julkaista koulun julkaisuissa 

Oppilaan kuvan saa □ / ei saa □ julkaista internetissä 

Oppilaan kuvan saa □ / ei saa □ julkaista tiedotusvälineissä 

Oppilasta ei saa kuvata ollenkaan □ 

Oppilaan tuotosta saa □ / ei saa □ valokuvata ja julkaista koulun toimintaan liittyvissä 
medioissa 
 
TIEDONSIIRTOLUPA 
Oppilaan opintoihin liittyviä tietoja saa □ / ei saa □ antaa oppilaan kanssa 
työskenteleville. 
Mahdollinen terveydellisistä syistä johtuva erityisruokavalio (Huom! terveydenhoitajan tai 
lääkärin todistus toimitettava koululle ennen koulun käynnin alkua) 
 
 
 
Ruoka‐aineallergia, mikä?
 
 
 
Huomioitava terveydellinen asia
 
 
 
Muuta huomioitavaa (mitä opettajan tuli tietää)
 
 
 
Paikka, aika ja huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys
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