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Puh. (09) 310 86212, faksi (09) 310 86636 
http://hel.fi/kasvatusjakoulutus 

Esiopetuksesta tulevan lapsen ilmoittautuminen 
perusopetukseen valmistavaan opetukseen 

Lapsen perustiedot 
Lapsen sukunimi ja etunimet Henkilötunnus 

Kotiosoite Postinumero ja -toimipaikka 

Sukupuoli Äidinkieli Saapunut Suomeen, päivämäärä 

 Poika  Tyttö Syntynyt Suomessa 

Huoltajan perustiedot 
Huoltajan sukunimi ja etunimet 

Kotiosoite, jos eri kuin lapsen 

Puhelinnumero Sähköpostiosoite Asiointikieli 

Tulkin tarve 
Huoltajan sukunimi ja etunimet 

Kotiosoite, jos eri kuin lapsen 

Puhelinnumero Sähköpostiosoite Asiointikieli 

Tulkin tarve 

Kuvaus perusopetukseen valmistavan opetuksen tarpeesta 
Päiväkodin nimi, jossa lapsi käynyt valmistavan esiopetuksen 

Päiväkodin nimi, jossa lapsi käynyt esiopetuksessa 

Lapsi ei osaa lainkaan suomea Lapsen suomen kielen taito jää alle A1.3. 
Lapsen suomenkielen taitoa arvioineen henkilön nimi ja yhteystiedot 

Päivähoidon kuvaus lapsen suomen kielen taidosta ja arvio valmistavan opetuksen tarpeesta 

Huoltajan suostumus perusopetukseen valmistavaan opetukseen siirtymisestä 
Päivämäärä Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys 

Toimiala täyttää 
Hakemus saapunut, päivämäärä 

Ilmoitettu koululle valmistavaan opetukseen tulevasta oppilaasta, päivämäärä 

Ilmoitettu huoltajalle koulupaikasta, päivämäärä 


	Lapsen sukunimi ja etunimet: 
	Henkilötunnus: 
	Kotiosoite: 
	Postinumero ja toimipaikka: 
	Poika: Off
	Tyttö: Off
	Äidinkieli: 
	undefined: Off
	Huoltajan sukunimi ja etunimet: 
	Kotiosoite jos eri kuin lapsen: 
	Puhelinnumero: 
	Sähköpostiosoite: 
	Tulkin tarve: Off
	Huoltajan sukunimi ja etunimet_2: 
	Kotiosoite jos eri kuin lapsen_2: 
	Puhelinnumero_2: 
	Sähköpostiosoite_2: 
	Tulkin tarve_2: Off
	Päiväkodin nimi jossa lapsi käynyt valmistavan esiopetuksen: 
	Päiväkodin nimi jossa lapsi käynyt esiopetuksessa: 
	undefined_2: Off
	undefined_3: Off
	Lapsen suomenkielen taitoa arvioineen henkilön nimi ja yhteystiedot: 
	Päivähoidon kuvaus lapsen suomen kielen taidosta ja arvio valmistavan opetuksen tarpeesta: 
	Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys: 
	Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys_2: 
	Hakemus saapunut päivämäärä: 
	Ilmoitettu koululle valmistavaan opetukseen tulevasta oppilaasta päivämäärä: 
	Ilmoitettu huoltajalle koulupaikasta päivämäärä: 
	saapunut suomeen: 
	asiointikieli: 
	päivämäärä: 


