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ULKOPAIKKAKUNTALAISEN
OPPILASTIETOKORTTI 7. LUOKALLE

Pyydämme teitä ystävällisesti täyttämään lomakkeen sekä palauttamaan lomakkeen siihen helsinkiläiseen
kouluun, johon oppilas ensisijaisesti hakee.

Sukunimi ja etunimet Kutsumanimi
1  Oppilas

Henkilötunnus Sukupuoli Äidinkieli

Kotiosoite

Postinumero ja -toimipaikka Kansalaisuus Uskontokuntalaji

Kotipuhelin Matkapuhelin Sähköpostiosoite

Kotikunta Asuinkunta

Äidin, isän tai muun huoltajan nimi Työpuhelin

2  Huoltaja /
Huoltajat Kotipuhelin Matkapuhelin Sähköpostiosoite

Osoite

Äidin, isän tai muun huoltajan nimi Työpuhelin

Kotipuhelin Matkapuhelin Sähköpostiosoite

Osoite

3  Katsomus-
aineen opetus

Osallistuu evankelisluterilaiseen uskonnonopetukseen Osallistuu ortodoksiseen uskonnonopetukseen

Osallistuu elämänkatsomustiedon opetukseen Osallistuu islamin uskonnonopetukseen

Osallistuu muuhun opetukseen, mihin

Kieli
4  Kielten
opetus

A1-kieli (on ensimmäinen opiskeltava vieras kieli tai toinen kotimainen kieli)

A2-kieli (on vapaaehtoinen vieras kieli)

B1-kieli (on toinen vieras kieli tai toinen kotimainen kieli)

5  Kotikieli
Kieli

6  Oma äidin-
kieli / Haku

Osallistuu nyt oman äidinkielen opetukseen

Hakee oman äidinkielen / kotikielen / ylläpitokielen opetukseen

7 Nykyinen koulu
 ja tulopvm

8  Lähikoulu 7. lk

9 Esitys
erityisluokalle Oppilasta esitetään erityisluokalle 7. luokalle

HAKU-osio täytetään vain, jos oppilas hakee painotettuun opetukseen soveltuvuuskokeella. Painotettuun opetukseen haetaan erillisellä
soveltuvuuskoelomakkeella (www.edu.hel.fi/kuudesluokkalaisen opas), jonka huoltaja toimittaa suoraan siihen kouluun, johon haetaan.

Koulut, joihin hakee (korkeintaan kaksi koulua sitovassa hakujärjestyksessä)

HAKU Hakee muuhun kuin omaan lähikouluun Hakee painotettuun opetukseen
Koulun nimi Minkä oppiaineen painotukseen

1. Koulu

2. Koulu
Päivämäärä

Huoltajan an-
tama lupa Annan luvan nimen julkaisuun koulun hyväksyttyjen listalla Internetissä ja koulun ovessa

Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys
Huoltajien
allekirjoitukset
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