
     OPPILASTIETOILMOITUS 
Auran yhtenäiskoulu  
Kirkonkulman koulu 

     
1. luokalle tuleva oppilas 

□ Auran yhteiskouluun □ Kirkonkulman kouluun 
 

□  Koulusta muuttava oppilas 
 
 

1. Oppilas Sukunimi Etunimet  Kutsumanimi 

Henkilötunnus  Sukupuoli  Äidinkieli 

Kotiosoite Kansalaisuus 

Postinumero ja -toimipaikka          Uskonto 
☐ väestönrekisteri 
☐ ev.lut. srk 
☐ ort.srk 
☐ muu, mikä? 
 

 
Kotipuhelin Sähköposti   

Kotikunta Asuinkunta   

2. Huoltaja/ 
huoltajat 

Äidin nimi Puhelinnumero Sähköposti 

Osoite (jos eri kuin oppilaan) 

Isän nimi Puhelinnumero Sähköposti 

Osoite (jos eri kuin oppilaan) 

Muu huoltaja Puhelinnumero Sähköposti 

Osoite (jos eri kuin oppilaan) 

3. 
Oppilaan 
sisarukset 

Nimi Syntymävuosi Koulu, jota käy 
   
   
   
   
   
   

4. Koulumatka Koulumatkan pituus yhteen suuntaan 

☐ alle 3km ☐ 3-5km            ☐ yli 5 km 

 
 
 

Matkan pituus, jos se on yli 
5km 

Selostus liikenneyhteydestä, koulumatkan vaarallisuudesta tai rasittavuudesta 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
  Palautus Auran koulutoimistoon: Urpontie 2, 21380 AURA 
 

6. Julkaisulupa Oppilaan tekemiä ja kuvaamia töitä     kyllä 
(piirustukset, savityöt, askartelut, kirjalliset työt, kuvatallenteet) 
a) saa laittaa esille kouluun ja suljettuun sähköiseen oppimisympäristöön 
b) saa käyttää koulun Julkaisemissa painotöissä (lehti, esite jne.) 
c) saa käyttää koulun järjestämissä julkisissa tilaisuuksissa 
 
Oppilaasta otettuja kuvatallenteita 
(videot, valokuvat jne.) 
a) saa laittaa esille kouluun ja suljettuun sähköiseen oppimisympäristöön 
b) saa käyttää koulun julkaisemissa painotöissä (lehti, esite jne. 
c) saa käyttää koulun järjestämissä julkisissa tilaisuuksissa 
Koulu ei julkaise internetissä ilman huoltajien suostumusta sellaista 
kuvamateriaalia, josta oppilas on tunnistettavissa. 
 
Tiedotusvälineet voivat kuvata ja haastatella lastani ja käyttää 
tätä aineistoa toimituksellisessa tarkoituksessa 

ei 
 
 
 

 

Suostumus on voimassa toistaiseksi ja luvan voi koska tahansa muuttaa ilmoittamalla asiasta 
kirjallisesti koululle.  

7. Opetuksen 
järjestäminen 

Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvalla on luterilainen uskonnon opetus  ☐ 
 

Uskonnollisin yhdyskuntiin kuulumaton oppilas osallistuu 
elämänkatsomustietoon tai luterilaisen uskonnon opetukseen. 
Haluan, että oppilas opiskelee 
 

☐ elämänkatsomustieto 
☐ luterilainen uskonto 

Muut uskonnot: oppilaan uskonto on   
Haluan, että oppilas opiskelee koulussa seuraavaa uskontoa 

 
☐ elämänkatsomustieto 
☐ luterilainen uskonto 
☐ muu, mikä? 
 

 
8. TiIaisuuksiin 
osallistuminen 

Osallistuuko oppilas koulun järjestämiin uskonnollisiin tilaisuuksiin? 
 

☐ Osallistuu kaikkiin uskonnollisiin tilaisuuksiin 

☐ Ei osallistu uskonnollisiin tilaisuuksiin 

9. Tiedot 
kouluun 
muuttavasta 

Entinen kunta Entinen koulu 

Entinen luokka Entinen opettaja Tulee luokalle. 

Kielen opetus 
A1 -kieli (alakoulussa 
alkava) 

A2 -kieli 
(vapaaehtoinen) 

B1 -kieli (yläkoulussa alkava) B2-kieli 
(vapaaehtoinen) 

Päiväys ja 
allekirjoitus 

 
Päiväys 

  

 

Huoltajan allekirjoitus Huoltajan allekirjoitus 

☐

☐

☐ 
 
 
☐

☐

☐ 
 
 
 
☐ 

☐

☐

☐ 
 
 
☐

☐

☐ 
 
 
 
☐ 


