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1. 
Oppilas 

Sukunimi Etunimet Kutsumanimi 

Henkilötunnus Sukupuoli 
 tyttö   poika   joku muu 

Äidinkieli Kotona puhuttavat kielet 

Kotiosoite Kansalaisuus 

Postinumero ja -toimipaikka Uskontokunta 

Kotikunta Asuinkunta 

2. 
Huoltaja(t) 

Nimi Sähköposti Puhelinnumero 

Osoite Postinumero ja –toimipaikka 

Nimi Sähköposti Puhelinnumero 

Osoite Postinumero ja –toimipaikka 

3. 
Koulu, johon 
lapsi otettu 

Koulu, johon lapsi otettu 

4. 
Katsomusaineen 
opetus 

 Osallistuu evankelisluterilaiseen uskonnonopetukseen 

 Osallistuu ortodoksiseen uskonnonopetukseen 

 Osallistuu katoliseen uskonnonopetukseen 

 Osallistuu elämänkatsomustiedon opetukseen 

 Osallistuu islamin opetukseen 
 Osallistuu muuhun oman uskonnon opetukseen, mihin? 
Osallistuu oman rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan antamaan opetukseen? Mihin? 
Mikäli opetus ei toteudu oppilas osallistuu (valitse yksi seuraavista): 

 Enemmistön uskonnon opetukseen (ev.lut.) 
 Koulun järjestämään korvaavaan opetukseen 
 Elämänkatsomustiedon opetukseen 
 Oman yhteisön järjestämään korvaavaan opetukseen, josta oppilas ei saa arvosanaa todistukseen 

5. 
Muut tiedot 

Missä lapsi on esiopetuksessa? 

6. 
Monikieliset 
lapset 

Suomeen tulopäivä:

 Lapsi tarvitsee perusopetukseen valmistavaa opetusta. 

 Lapsi opiskelee suomea toisena kielenä. 
 Lapsi ilmoittautuu oman äidinkielensä opetukseen. Kieli, jonka opetukseen ilmoittaudutaan: 

7. 
Yhteydenotto Haluan, että koulusta otetaan yhteyttä. 

Puhelinnumero 

8. 
Päiväys ja 
allekirjoitus Päivämäärä Huoltajan allekirjoitus 
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