HAKEMUS
Tampereen kristillisen koulun 8. vuosiluokalle

1.

Oppilaan nimi:

__________________________________________________________________________
Sukunimi
Etunimet (puhuttelunimi alleviivattuna)

2.

Henkilötunnus:

__________________________________________

3.

Syntymäpaikka:

__________________________________________

4.

Äidin nimi:

___________________________________________________________________________

Ammatti:

_____________________________________________________________

Puh. koti/työ:

________________________

Isän nimi:

____________________________________________________________________________

Ammatti:

_____________________________________________________________

Puh. koti/työ:

________________________

6.

Hakijan kotiosoite:

__________________________________________________________________________

7.

Uskontokunta/Seurakunta: _________________________________

8.

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

5.

q englanti
9.

q ruotsi

q ranska

q

tyttö

q poika

Äidinkieli: _______________

Sähköpostiosoite: _________________________________

Sähköpostiosoite: _________________________________

q saksa

q Uskontokuntaan kuulumaton

q venäjä

q vapautettu

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

q englanti

q ruotsi

q saksa

q muu:

________________________________________

11. Koulu, jota lapsi on käynyt: ____________________________________

Puh: ________________________

12. Koulun opettaja:

__________________________________________

Puh: ________________________

13. Koulun osoite:

__________________________________________________________________________

14. Saako oppilasta koskevia tietoja kysyä edellisiltä opettajilta?

q kyllä

q ei

15. Onko oppilas vapautettu jonkun aineen opiskelusta?

q kyllä

q ei

Aine: ____________________________________

Päätös: _________________________________________
(mukaan liite päätöksestä)

16. Onko oppilas saanut erityisopetusta?

q kyllä

q ei

Jos on, niin millä osa-alueilla? _________________________________________________________________
Käännä

17. Onko oppilaalle tehty HOJKS tai päätös esim. mukautetusta opetussuunnitelmasta? ____________
Oppiaine: __________________________________

Päätös: ________________________________________

18. Olemme tutustuneet koulun arvopohjaan (strategiaan) sekä sääntöihin ja olemme valmiit sitoutumaan
niihin. Hyväksymme koulun uskonnon opetussuunnitelman.
19. Erityishuomioita:

q kyllä

______________________________________________________________________________

14. _________________________________________________________________________________________________14.
20. Suostun siihen, että lastani haastatellaan ennen päätöksen tekemistä.
21. Olen tietoinen, että koulussa tarjotaan kasvis- ja kalaruokaa.
22. Olen tietoinen, että huoltaja vastaa lapsen koulukyydityksestä.

q kyllä
q kyllä
q kyllä

23. Jos kouluun hakijoita on enemmän kuin vuosiluokille mahtuu, hyväksyttävät hakemukset valitaan
hakujärjestyksessä ja ennakkoilmoittautumisten perusteella. Tällöin joitakin hakemuksia ei ehkä
voida toteuttaa, vaikka hakijat muutoin voitaisiinkin hyväksyä koulun oppilaiksi.
Myös sisarukset asetetaan etusijalle.
24. Erityisopetusta tai muita erityispalveluja tarvitsevien oppilaiden ottamisesta johtokunta päättää
resurssien puitteissa.
25. Jos lomakkeessa ja/tai haastattelussa on annettu virheellistä tietoa tai jotain oleellista on jätetty
kertomatta, voidaan hakemus hylätä tai jo myönnetty oppilaspaikka peruuttaa.
26. Liitteeksi tarvitaan edellisen luokan arviointi.
Päiväys: ____________________________________
________________________________________________
1. huoltajan allekirjoitus

______________________________________________
2. huoltajan allekirjoitus

________________________________________________
Oppilaan allekirjoitus

Johtokunnan päätös:

______________________________________________________________________________

VALINNAISAINETOIVOMUKSET
q
q
q
q
q
q
q

Ilmaisutaito
Kuvataide
Liikunta
Kotitalous
Käsityöt (tekstiili)
Musiikki
Tieto- ja viestintätekniikka

Viesti opettajalle: ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

