
HELSINGIN KAUPUNKI 
Kasvatus ja koulutus 

KOULUMATKA-AVUSTUSHAKEMUS       A 
HSL:n koululaislippu 

HUOLTAJA TÄYTTÄÄ 
A. Perustiedot
1. Koulun nimi (Osoite, jos muu kuin pääkoulu) Anottava luokka-aste 

2. Oppilaan nimi Henkilötunnus 

3. Osoite, jossa kirjoilla

4. Koulumatkan pituus, km m 

5. 
Uusi hakemus Jatkohakemus 

B. Hakemuksen perustelu
6. Oppilas opiskelee Painotettu oppiaine 

Oppilaaksiottoalueen mukaisessa
 koulussa

Erityisluokalla Kielikylpy- 
        luokalla

Soveltuvuuskoeluokalla

Mitä kieltä 
Harvinaista A1 -kieltä, jota ei ole tarjolla omassa 

        koulussa
Ranska Ruotsi Saksa Venäjä B1 - englantia

Valmistavassa opetuksessa Vuosiluokkien 7 – 9 tuetussa opetuksessa Lisäopetuksessa/Jopo-luokalla (10 –luokka)
Mitkä 

Muut opetusjärjestelyt
7. Muut syyt (liitteeksi asiantuntijalausunto)

Terveydelliset syyt
Perustelu 

8. Lisätiedot 

C. Pienryhmäisten uskontojen ja oman äidinkielen opetus
9. Oppilas käy uskonnonopetuksen tai oman äidinkielen tunneilla muussa kuin omassa koulussa

Uskonto ja koulu, jossa opetus järjestetään Matkan pituus 

Uskonnon opetus
Kieli ja koulu, jossa opetus järjestetään Matkan pituus 

Oman äidinkielen opetus

D. Huoltajan yhteystiedot ja allekirjoitus
10. Huoltajan nimi Huoltajan puhelinnumero virka-aikana 

Osoite ja postinumero Sähköpostiosoite (jos käytössä) 

Päivämäärä Allekirjoitus ja nimenselvennys 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan kohdan 1 alakohta a, rekisteröity on antanut 
suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten.

Koulumatkalla tarkoitetaan lyhintä yleisesti jalankulkijoiden käytössä olevaa reittiä mitattuna koulun piha-alueen portilta oppilaan asunnon piha-
alueen rajalle yhteen suuntaan vuosiluokilla 1 – 6 yli 2 km ja vuosiluokilla 7 – 10 yli 3 km. 

KOULU TÄYTTÄÄ 
11. Koulu tarkistaa tietojen oikeellisuuden ja merkitsee tarvittavat tarkennukset

Ei muutosta oppilasta koskeviin tietoihin

Tarkennukset seuraaviin oppilasta koskeviin tietoihin     

Tarvittaessa rehtorin lausunto. 
Päivämäärä Rehtorin/Koulun johtajan allekirjoitus 

12. Kpl 
Asiantuntijalausunnot liitteenä

PUUTTEELLISIA HAKEMUKSIA EI KÄSITELLÄ.      Huomautuksille tilaa 2. sivulla. 

Ko
ul

u 
53

0 
 A

  2
8.

3.
20

18
 



HELSINGIN KAUPUNKI 
Kasvatus ja koulutus 

 
 

Lisäselvitykset 

      

 


	KOULUMATKA-AVUSTUSHAKEMUS       A
	KOULU TÄYTTÄÄ
	Lisäselvitykset

	1 Koulun nimi Osoite jos muu kuin pääkoulu: 
	Anottava luokkaaste: 
	2 Oppilaan nimi: 
	Henkilötunnus: 
	3 Osoite jossa kirjoilla: 
	undefined: Off
	undefined_2: Off
	Oppilaaksiottoalueen mukaisessa: Off
	Erityisluokalla: Off
	Kielikylpy: Off
	Soveltuvuuskoeluokalla: Off
	Harvinaista A1 kieltä jota ei ole tarjolla omassa: Off
	Ranska: Off
	Ruotsi: Off
	Saksa: Off
	Venäjä: Off
	B1 englantia: Off
	Valmistavassa opetuksessa: Off
	Vuosiluokkien 7  9 tuetussa opetuksessa: Off
	LisäopetuksessaJopoluokalla 10 luokka: Off
	Muut opetusjärjestelyt: Off
	Terveydelliset syyt: Off
	Perustelu: 
	8 Lisätiedot: 
	Uskonnon opetus: Off
	Oman äidinkielen opetus: Off
	10 Huoltajan nimi: 
	Huoltajan puhelinnumero virkaaikana: 
	Osoite ja postinumero: 
	Sähköpostiosoite jos käytössä: 
	Päivämäärä: 
	Allekirjoitus ja nimenselvennys: 
	undefined_3: Off
	Tarkennukset seuraaviin oppilasta koskeviin tietoihin Tarvittaessa rehtorin lausunto: 
	Tarkennukset seuraaviin oppilasta koskeviin tietoihin: Off
	Päivämäärä_2: 
	Asiantuntijalausunnot liitteenä: Off
	Text1: 
	Text2: 
	Mitkä: 
	Matkan pituus 1: 
	Uskonto ja koulu: 
	Kieli ja koulu: 
	Matkan pituus 2: 
	kpl: 
	Lisäselvitykset: 


