
OPPILASHAKEMUS

1. luokalle tuleva oppilas

koulusta toiseen muuttava oppilas luokalle:

Henkilötunnus

poika

tyttö

Kotikunta

huoltaja

Isä

huoltaja

Muu

huoltaja

Syntymävuosi

Postitoimipaikka Oppilaan puh.nro

Äidinkieli

Uskontokunta

Äidin osoite (jos eri kuin oppilaan)

Äidin nimi

Oppilas

Kansalaisuus

Isän osoite (jos eri kuin oppilaan) Sähköposti

Oppilaan 

terveydentila

Oppilaan sairaus, allergiat, ym. seikat, jotka vaativat erikoistoimenpiteitä esim. kouluruokailussa tai muussa 

koulutyössä

Oppilaan erityisopetuksen tai erityistuen tarve (esim. oppimisvaikeus, hahmotushäiriö, sopeutumattomuus, 

puhehäiriö tms.)

Äiti

Oppilaan 

sisarukset

Nimi

Oppilaan täydellinen nimi

Lähiosoite

Äidin työpaikka

Kotipuhelin

Matkapuhelin

Matkapuhelin

Työpuhelin

Sähköposti

Työpuhelin

Postinumero

Koulumatkan pituus yhteen suuntaan

Osoite (jos eri kuin oppilaan)

Työpaikka

Sähköposti

Isän työpaikka

Koulu, jota käy

Työpuhelin

Koulumatka

Isän nimi

MatkapuhelinMuu huoltaja



Oppilas

on asunut pysyvästi ulkomailla ennen kouluun tuloa ei ole asunut

Asumisaika (vuotta ja kuukautta)

kyllä ei

Päiväys Huoltajan/huoltajien allekirjoitus

Koulun yhteystiedot Puhelin Sähköposti Ylläpitäjä

Porin Kristillinen koulu 02 6341800 kanslia koulu@pokri.fi Porin Kristillisen koulun

Siltapuistokatu 1 050-9116198 rehtori kannatusyhdistys ry

28100 Pori

Huoltaja täyttää lomakkeen ja palauttaa sen koulun kansliaan. Koulun henkilökuntaa sitoo vaitiolovelvollisuus. 

Johtokunta myöntää oppilaspaikan kokouksessaan. Johtokunnan päätöksestä ilmoitetaan huoltajalle viikon 

kuluessa. 

Allekirjoitus

Lomakkeen 

täyttäminen ja 

päätöksestä 

ilmoittaminen

Syyt hakeutu-

miseen

Huoltajilta toivotaan sitoutumista pitkäjänteiseen yhteistyöhön ja osallistumista talkootyöhön jonkin verran. 

Kuvailkaa mahdollisuuksianne em. asioihin

Yhteistyö

Iltapäivä-

toiminta

Iltapäivätoimintaan haetaan suoraan Porin kaupungin Sivistyskeskuksen nettisivujen kautta, jossa 

voit täyttää sähköisen hakemuksen. Hakuaika helmikuussa. 

https://www.pori.fi/sivistyskeskus/koulut/iltis.html

Kuvailkaa syitä, miksi haluatte ilmoittaa oppilaan kristilliseen kouluun

Olen tietoinen Porin Kristillisen koulun tavoitteista ja periaatteista ja olen huoltajana valmis tukemaan koulua 

sen kasvatustehtävissä. Opetuksessa noudatetaan Porin Kristillisen koulun opetussuunnitelmaa. Sitoudun 

osallistumaan vanhempainkoulutukseen, jota pidetään kaksi kertaa vuodessa. Sitoudun huolehtimaan lapseni 

koulumatkan kuljetuksesta ja osallistun haastatteluun, joka pidetään ennen valintaa.

Maa, jossa asunut

Osoite

Opettaja/hoitaja

Nykyinen päiväkoti/koulu

Asuminen 

ulkomailla

Nykyinen 

päiväkoti/koulu

Puhelinnumero

Voiko opettaja/rehtori keskustella päiväkodin/entisen koulun opettajan kanssa oppilaasta?

Kuvien 

käyttäminen

Oppilaan kuva saa esiintyä koulun kotisivuilla.

Oppilaan kuva saa esiintyä koulun tiedoituksessa muulla tavoin (mm. PoKrin Sanomat -lehti).

mailto:koulu@pokri.fi#
http://www.pori.fi/kasvatusjaopetusvirasto/iltis/sahkoineniltapaivatoimintaanhaku.html
http://www.pori.fi/kasvatusjaopetusvirasto/iltis/sahkoineniltapaivatoimintaanhaku.html
http://www.pori.fi/kasvatusjaopetusvirasto/iltis/sahkoineniltapaivatoimintaanhaku.html

