TAMMELAN KUNTA
Perusopetus

KUNTAAN MUUTTAVIEN UUSIEN OPPILAIDEN KOULUUN
ILMOITTAMINEN
OPPILAAN
TIEDOT

HENKILÖTUNNUS

SUKUNIMI
ETUNIMET
(alleviivaa kutsumanimi)

LÄHIOSOITE
KANSALAISUUS
ellei Suomen

POSTINUMEROJA TOIMIPAIKKA

SUKUPUOLI

TYTTÖ

POIKA

Oppilas on osallistunut perusopetuslain mukaiseen
ESIOPETUKSEEN

Kyllä

Ei

Oppilaan lähikoulu & luokka
MATKA LÄHIMPÄÄN KOULUUN LYHINTÄ JALANKULKUKELPOISTA YLEISTÄ TIETÄ KÄYTTÄEN (esim. 6,2 km):

TIEDOT VANHEMMISTA/HUOLTAJISTA
NIMI:
ÄITI/ISÄ/MUU

PUH. KOTI:

TYÖ:

MATKAPUH.:
LÄHIOSOITE:

POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA

NIMI:
ÄITI/ISÄ/MUU

PUH. KOTI:

TYÖ:

MATKAPUH.:
LÄHIOSOITE:

POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA

Edellinen koulu: koulun nimi ja
osoite

HUOMIOITAVAA/LISÄTIETOJA: (esim. allergiat, sairaudet)

_______________________________________________________________________________________________________________

Päiväys

Huoltajan allekirjoitus

LOMAKKEEN PALAUTUS:
Tammelan kunta/Sivistyspalvelut/Hakkapeliitantie 2/31300 Tammela
(tai skannattuna sähköpostilla: kirjaamo@tammela.fi)

USKONNON OPETUS
USKONTOKUNTA
- ev.lut

- muu, mikä

- ei uskontokuntaa

Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvat voivat vapautua koulun järjestämistä uskonnollisista
tilaisuuksista (koulujumalanpalvelukset ja uskonnolliset päivänavaukset) omantunnon syistä
huoltajan ilmoituksella. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti koulun rehtorille / johtajalle.

TÄMÄN TÄYTTÄVÄT VAIN NE, JOIDEN LAPSI EI KUULU EVANKELIS-LUTERILAISEEN KIRKKOON
Mikäli lapsen uskontokunta on muu kuin evankelis-luterilainen tai lapsi ei kuulu mihinkään
uskontokuntaan, voi lapsi silti huoltajan ilmoituksella osallistua ev.luterilaisen uskonnon
opetukseen ja koulun järjestämiin uskonnollisiin tilaisuuksiin (koulujumalanpalvelukset ja
uskonnolliset päivänavaukset).
Rasti ruutuun / ruutuihin, jos osallistuu (mikäli ei osallistu, ei rastia).
Lapsi osallistuu ev.luterilaisen uskonnon opetukseen
Lapsi osallistuu koulun järjestämiin uskonnollisiin tilaisuuksiin

PERUSOPETUSLAKI 13 §
Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetus
Perusopetuksen järjestäjän tulee järjestää oppilaiden enemmistön uskonnon mukaista uskonnon
opetusta. Opetus järjestetään tällöin sen mukaan, mihin uskonnolliseen yhdyskuntaan oppilaiden
enemmistö kuuluu. Tähän uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvat oppilaat osallistuvat oman
uskontonsa opetukseen. Oppilas, joka ei kuulu tähän uskonnolliseen yhdyskuntaan, voi huoltajan
ilmoitettua asiasta perusopetuksen järjestäjälle osallistua mainittuun uskonnonopetukseen.
Vähintään kolmelle evankelis-luterilaiseen kirkkoon tai vähintään kolmelle ortodoksiseen
kirkkokuntaan kuuluvalle oppilaalle, jotka eivät osallistu 1 momentissa tarkoitettuun uskonnon
opetukseen, järjestetään heidän oman uskontonsa opetusta.
Muuhun kuin 2 momentissa mainittuihin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvalle vähintään
kolmelle oppilaalle, jotka eivät osallistu 1 momentissa tarkoitettuun uskonnonopetukseen,
järjestetään heidän oman uskontonsa opetusta, jos heidän huoltajansa sitä pyytävät.
Jos oppilas kuuluu useampaan kuin yhteen uskonnolliseen yhdyskuntaan, oppilaan huoltaja
päättää, minkä uskonnon opetukseen oppilas osallistuu.
Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomalle oppilaalle, joka ei osallistu 1 momentissa
tarkoitettuun
uskonnonopetukseen,
opetetaan
elämänkatsomustietoa.
Uskonnolliseen
yhdyskuntaan kuuluvalle oppilaalle, jolle ei järjestetä hänen oman uskontonsa opetusta,
opetetaan huoltajan pyynnöstä elämänkatsomustietoa. Perusopetuksen järjestäjän tulee
järjestää elämänkatsomustiedon opetusta, jos opetukseen oikeutettuja oppilaita on vähintään
kolme.
Uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumaton oppilas voi huoltajan pyynnöstä osallistua myös
sellaiseen perusopetuksen järjestäjän järjestämään uskonnon opetukseen, joka oppilaan saaman
kasvatuksen ja kulttuuritaustan perusteella ilmeisesti vastaa hänen uskonnollista katsomustaan.
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Lisätietoja ilmoittautumisesta

Ilmoittautumislomakkeen täyttäminen:
1) Myös toive vaihtoehtoisesta koulusta on ilmoitettava.
2) Koulumatkan pituus on ilmoitettava tarkasti (esim. 5,4 km).
3) Lisätietoja kohtaan voi laittaa sisarusten nimet ja koulut.

Oppilaan koulupaikan määräytyminen uuden perusopetuslain mukaan:
1) Opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen,
koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet
huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä.
2) Kunta osoittaa oppivelvolliselle edellisen periaatteen mukaisesti lähikoulun tai
muun soveltuvan paikan.
3) Kunta voi perustellusta opetuksen järjestämiseen liittyvästä syystä vaihtaa
opetuksen järjestämispaikkaa.
4) Oppivelvollinen voi pyrkiä oppilaaksi myös muuhun kuin kohdassa 2
tarkoitettuun kouluun.

Koulumatkat:
1) Kunta järjestää oppilaalle kuljetuksen kunnan määrittelemään lähikouluun
(oman oppilaaksiottoalueen koulu) tai korvaa oppilaan huoltajalle
koulumatkakustannuksia, jos oppilaan koulumatka on lyhintä jalankulkukelpoista
tietä pitkin 1.-3. luokkalaisilla yli 3 km ja 4.-9. luokkalaisilla yli 5 km.
2) Muissa tapauksissa koulukuljetusta haetaan koulunjohtajalta tai rehtorilta.
3) Jos oppilas otetaan muuhun kuin kunnan osoittamaan ensisijaiseen kouluun,
huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta aiheutuvista kustannuksista.
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