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 1. luokalle tuleva oppilas 
 koulusta toiseen muuttava oppilas (1.-9. luokat) 

 

Henkilötiedot Oppilaan nimi (puhuttelunimi alleviivattu): 

      

Henkilötunnus: 

      

Kotiosoite: 

      

 poika  tyttö 
Puhelin kotiin: 

      

 ev.lut.  ortodoksi  muu usk. yhdyskunta  ei kuulu usk. yhdyskuntiin 

Oppilas osallistuu: 

  oppilaiden   elämänkatsomustiedon  muun 
uskonnollisen  opetukseen  yhdyskunnan 
enemmistön mukaiseen   mukaiseen uskonnon 

uskonnon opetukseen   opetukseen, minkä? 

          

Oppilaan 
vanhemmat tai muu 
huoltaja 

Äidin nimi: 

      

Puhelin työhön: 

      

Isän nimi: 

      

Puhelin työhön: 

      

Muu huoltaja: 

      

Puhelin työhön: 

      

Huoltajan osoite: 

 Sama kuin oppilaalla  Muu, mikä?       

Oppilaan sisarukset Nimi Syntymävuosi Koulu, jota käy 

                  

                  

                  

                  

                  

Koulumatka Koulumatkan pituus yhteen suuntaan: 

 alle 3 km  3-5 km  yli 5 
km 

Matkan pituus, jos se on yli 5 km: 

      

Selostus liikenneyhteydestä, koulumatkan vaikeudesta, rasittavuudesta tai 
vaarallisuudesta tms. (kts. kääntöpuoli): 

 

      

Oppilaan 
terveydentila 

Oppilaan sairaus, allergiat, ym. seikat, jotka vaativat erikoistoimenpiteitä esim. 
kouluruokailussa tai muussa koulutyössä: 
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Esiopetukseen 
osallistuminen  

(1. luokalle tuleva) 

Koulutulokas on osallistunut esiopetukseen: 

 päiväkodissa  peruskoulussa 

Tiedot kouluun 
muuttavasta 

Entinen kunta: 

      

Entinen koulu: 

      

Entinen luokka: 

      

Entinen opettaja: 

      

Tulee 
luokalle: 

      

Aika: 

      

Oppilas on osallistunut: 

  oppilaiden   elämänkatsomustiedon  muun   
uskonnollisen  opetukseen  yhdyskunnan 
enemmistön mukaiseen   mukaiseen uskonnon 

uskonnon opetukseen   opetukseen, minkä? 

          

Kielen opetus: 

A-kieli (1. alkava 
kieli): 

      

A-kieli 
(vapaaehtoinen): 

      

B-kieli (2. alkava 
kieli): 

      

Valinnainen 
kieli: 

      

Asuminen 
ulkomailla 

Oppilas: 

 on asunut pysyvästi ulkomailla  ei ole asunut ulkomailla 

ennen tähän kouluun tuloa 

Maa, jossa asunut:       Asumisaika (vuotta ja kuukautta):       

Allekirjoitus Päiväys   Huoltajan allekirjoitus 

      

 

 

Lomakkeen käyttö Huoltaja täyttää lomakkeen ja palauttaa sen. Luokanopettaja tai luokanvalvoja 
saattaa mahdolliset erikoistoimia vaativat seikat asianomaisten tietoon ja 
huomioon otettavaksi. Koulun henkilökuntaa sitoo vaitiolovelvollisuus. 

 
POL 628/98 32 § 1-2 mom. 
 
Jos perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä 
pidempi tai jos se oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muuten muodostuu oppilaalle 
liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi, on oppilaalla oikeus maksuttomaan kuljetukseen taikka 
oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävään riittävään avustukseen. 
 
Edellä 1 momentin mukaisesti järjestettävä oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa 
kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas lukuvuoden alkaessa ja täyttänyt 13 vuotta tai jos 
oppilas saa 17 §:n 2 momentissa tarkoitettua erityisopetusta, saa koulumatka kestää enintään 3 
tuntia. 


