
OPPILAAN PERUSTIEDOT 
Sukunimi Etunimet 

Syntymäaika (muodossa DDMMYY, esim. 120913) tai suomalainen henkilötunnus 

Kotiosoite Helsingissä Kotipaikan postiosoite 

Sukupuoli Äidinkieli Suomeen muuttopäivä 
Maahantulotarkastus tehty tyttö poika 

HUOLTAJAN PERUSTIEDOT 
Huoltajan sukunimi Huoltajan etunimet 

Huoltajan matkapuhelinnumero Huoltajan sähköpostiosoite 

Kotiosoite (jos eri kuin lapsen) Postinumero ja -toimipaikka (jos eri kuin lapsen) 

Huoltajan asiointikieli 

Tulkin tarve 

Huoltajan sukunimi Huoltajan etunimet 

Huoltajan matkapuhelinnumero Huoltajan sähköpostiosoite 

Kotiosoite (jos eri kuin lapsen) Postinumero ja -toimipaikka (jos eri kuin lapsen) 

Huoltajan asiointikieli 

Tulkin tarve 

OPPILAAN AIKAISEMPI KOULUNKÄYNTI 
Luku- ja kirjoitustaito kielellä: 

Osaa latinalaiset kirjaimet Ei ole luku- ja kirjoitustaitoa 
Missä maassa käynyt koulua Kuinka monta vuotta 

Lisätiedot koulunkäynnistä (lisätiedot tarvittaessa erillisellä liitteellä) 

KOULUPAIKASTA ILMOITTAMINEN 
Koulupaikasta ilmoitetaan Yhteyshenkilön nimi 

Huoltajalle Yhteyshenkilölle 

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite Yhteyshenkilön puhelinnumero 

ILTAPÄIVÄTOIMINTA 1.- JA 2.-LUOKKALAISILLE  
Jos olet kiinnostunut hakemaan lapsellesi paikkaa iltapäivätoiminnassa, katso lisätietoa ja hakuohje verkkosivuilta hel.fi/iltapaivatoiminta tai 
tiedustele asiaa koululta.

HUOLTAJAN ALLEKIRJOITUS 

Päivämäärä Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys 
TOIMIALA TÄYTTÄÄ 
Koulu vastaanottanut ilmoittautumisen, pvm. Koulupaikasta ilmoitettu huoltajalle / yhteyshenkilölle, pvm. 

 Otettu inklusiiviseen valmistavaan opetukseen Otettu ryhmämuotoiseen valmistavaan opetukseen 

HELSINGIN KAUPUNKI 
Kasvatus ja koulutus 
Perusopetus 

PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVA OPETUS, 
ILMOITTAUTUMINEN 
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