Espoon kristillinen koulu
Karapellontie 11
02160 Espoo

Oppilashakemus 1. luokalle
puh 045 111 6404
toimisto@eykk.com
www.eykk.com

Oppilashakemus Espoon kristillisen koulun 1. luokalle
Oppilaan tiedot Sukunimi

Hakemus saapunut __ / __ 20__
Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi)

Henkilötunnus

Sukupuoli: tyttö

poika

Äidinkieli:

Kotikieli/-kielet

Lähiosoite

Kotikunta

Postinumero ja postitoimipaikka

kansalaisuus: Suomi

Puhelin kotiin

Matkapuhelin

Uskontokunta

Mahdollinen maahanmuuttovuosi

muu, mikä

Terveys- ja
Lapsen terveydentila (krooninen sairaus, lääkitys, yliherkyydet)
koulukypsyystiedot

Ilmenikö lapsen viisivuotisneuvolassa tarvetta lisätutkimuksiin? Kyllä

Ei

Arvionne lapsen koulukypsyydestä (esim. ryhmässä selviytyminen, keskittymiskyky, innostus uuden oppimiseen,
motoriikka)

Oppilaan ruoka-aine allergiat. Lääkärintodistus tai muu terveydenhuollon selvitys liitteeksi.

Espoon kristillinen koulu
Karapellontie 11
02160 Espoo

Päiväkoti ja
esiopetus

Oppilashakemus 1. luokalle
puh 045 111 6404
toimisto@eykk.com
www.eykk.com

Päiväkodin nimi
Osoite

Puhelinnumero

Hoitaja
Onko lapsi päiväkodissa tai esiopetuksessa tarvinnut erityistä tukea tai tutkimuksia oppimiseen, puheen tai kielen
kehitykseen, sosiaalisiin taitoihin tai muihin kouluvalmiuksiin liittyen? Kyllä
Ei
Jos vastasitte edelliseen kysymykseen kyllä, kuvailkaa asiaa. Mahdolliset lausunnot pyydetään laittamaan hakemuksen
liitteeksi.

Huoltajat

LIITTEET

Saako opettaja keskustella päiväkodin hoitajan / esiopettajan kanssa lapsesta? Kyllä

Ei

Huoltaja 1: äiti

muu

isä

muu

Huoltaja 2: äiti

isä

Nimi

Nimi

Lähiosoite (jos eri kuin oppilaan)

Lähiosoite (jos eri kuin oppilaan)

Postinumero ja Postitoimipaikka

Postinumero ja Postitoimipaikka

Puhelin kotiin

Puhelin kotiin

Matkapuhelin

Matkapuhelin

Puhelin työhön

Puhelin työhön

Sähköpostiosoite

Sähköpostiosoite

lapsen virkatodistus koulua varten, todistuksessa oltava myös merkintä huoltajista
mahdollisia lausuntoja
muita valintaan vaikuttavia selvityksiä
lääkärintodistus tai muu terveydenhuollon antama selvitys mahdollisista ruoka-aine allergioista

TIEDUSTELUT: Rehtori
Laakkonen tai koulusihteeri Taina Vesanto.
RehtoriMaarit
Liisa Norvanto
p. 045 - 6753155
liisa.norvanto@eykk.com
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Oppilaan tiedot Sukunimi
Kotikunta
Huoltajien
motiivi ja
sitoutuminen
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Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi)
Luokka-aste, jolle oppilas hakee

Kuvailkaa syitä, miksi haluatte huollettavanne kristilliseen kouluun

Olen saanut riittävästi tietoa Espoon kristillisen koulun tavoitteista ja periaatteista. Kyllä
Olen huoltajana valmis tukemaan koulua sen kasvatustehtävässä. Kyllä

Ei

Ei

Sitoudun osallistumaan koulun vanhemmille järjestämiin tapaamisiin ja huoltajainkoulutuksiin. Kyllä

Ei

Huoltajilta toivotaan pitkäjänteistä sitoutumista kouluun mm. talkootyön ja varainhankinnan merkeissä. Kuvailkaa
mahdollisuuksianne edellä mainittuihin.

Koulu on valtioneuvoston myöntämällä perusopetuksen järjestämisluvalla toimiva yksityiskoulu. Opetus on oppilaille maksuton. Oppilaan
huoltaja vastaa oppilaan mahdollisista koulukuljetuksista.
Johtokunnan tekemästä valintapäätöksestä tiedotetaan hakijalle viikon kuluessa valintakokouksesta.
Jos lomakkeessa tai haastattelussa on annettu virheellisiä tietoja, koulun johtokunta voi peruuttaa myönnetyn oppilaspaikan.

Molempien
Vakuutan/vakuutamme antamamme tiedot oikeiksi
huoltajien allekirjoitukset
Paikka ja päiväys:
allekirjoitus

allekirjoitus

nimenselvennös

nimenselvennös

Oppilas hyväksytään / oppilasta ei hyväksytä oppilaaksi Espoon kristilliseen kouluun.
Päätös tehty johtokunnan kokouksessa ____/____ 20__

_______________________________

