
Hakemus / ilmoittautumislomake                                 

 

Siikasalmen kristillinen koulu,  

Heinävedentie 21 H, 83100 Liperi 

 

Oppilaan henkilötiedot: 

1. Oppilaan koko nimi:  _______________________________________________________________ 
Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivattuna) 

 

2. Henkilötunnus:  _________________________________ □ tyttö □ poika 

3. Syntymäpaikka:  _________________________________ Äidinkieli: __________________ 

4. Kotiosoite: _______________________________________________________________________ 

5. Sähköpostiosoite, mikäli on: _________________________________________________________ 

6. Puhelinnumero, mikäli on: ___________________________________________________________ 

7. Uskontokunta/ Seurakunta: ____________________________ □ uskontokuntaan kuulumaton 

Huoltajat: 

 

8. Äidin nimi: _________________________________ Ammatti: ___________________ 

puh. koti: ___________________________________ puh. työ: ____________________ 

osoite: ___________________________________________________________________________ 

sähköpostiosoite: __________________________________________________________________ 

 

9. Isän nimi: __________________________________ Ammatti: ___________________ 

puh. koti: ___________________________________ puh. työ: ____________________ 

osoite: ___________________________________________________________________________ 

sähköpostiosoite: __________________________________________________________________ 

 

10. Muu huoltaja:  

Nimi: ______________________________________ Ammatti: ___________________ 

puh. koti: ___________________________________ puh. työ: ____________________ 

osoite: ___________________________________________________________________________ 

sähköpostiosoite: __________________________________________________________________

      käännä -► 



Edellisen koulun tiedot: (Täytetään mikäli lapsi tulee ylemmille luokille.) 

11. Koulu, jota lapsi on käynyt: _______________________________________ puh.: ______________ 

12. Lapsen opettaja: ________________________________________________ puh.: ______________ 

13. Koulun osoite: ____________________________________________________________________ 

14. Oppilaan 3. luokalla aloittama vieras kieli (A1-kieli): _____________________________________ 

15. Oppilaan 5. luokalla aloittama vieras kieli (A2-kieli): _____________________________________ 

16. Oppilaan 6. luokalla aloittama vieras kieli (B1-kieli): ______________________________________ 

17. Oppilaan 8. luokalla aloittama valinnainen kieli (B2-kieli): _________________________________ 

18. Oppilaan valinnaisainevalinnat: oppiaine, lk, miltä aloittanut ja opiskeltu vuosiviikkotuntimäärä:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

19. Saako oppilasta koskevia tietoja kysyä edellisiltä opettajilta?: □ kyllä □ ei 

20. Onko oppilas saanut erityisopetusta?  □ kyllä □ ei 

Missä oppiaineessa? _______________________________________________________________ 

 

21. Onko oppilaalle tehty HOJKS tai päätös esim. mukautetusta opetussuunnitelmasta? 

Missä oppiaineessa, jos on? ________________________________ □ kyllä □ ei 

Lupatiedot 

22. Olemme saaneet riittävästi tietoa koulun arvopohjasta, säännöistä ja uskonnonopetussuunnitelmasta 

ja olemme valmiit sitoutumaan niihin.  □ kyllä  

23. Valokuvia oppilaasta saa julkaista koulutoimen sisäisessä käytössä, koulun nettisivuilla sekä kouluun 

liittyvissä artikkeleissa ja mainoksissa   □ kyllä □ ei 

24. Tiedotusvälineet saavat kuvata ja haastatella lastani. □ kyllä □ ei 

25. Lapseni koulutöitä (esim. piirustuksia, tarinoita) saa julkaista. □ kyllä □ ei  

26. Henkilökunta saa kuljettaa oppilasta. (koulumatkat, -retket) □ kyllä □ ei 

Päiväys: _________________________________ 

 

_________________________________________ ________________________________________ 

huoltajan allekirjoitus   / huoltajien allekirjoitukset 

 

_________________________________________ 

oppilaan allekirjoitus 


