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UUDEN OPPILAAN ILMOITTAUTUMISLOMAKE

lukuvuosi 2021-2022

Oppilaan tiedot: Tähdellä * merkityt tiedot ovat pakollisia. Jokaisesta lapsesta täytetään oma lomake.
*Koko nimi: __________________________________ Luokka-aste: ______ *Kansalaisuus: __________________________
*Suomal. sos. turvatunnus: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| *Uskontokunta:

□ ev.lut. □ suom. ort. □ muu, ________________

*Oppilaan äidinkieli: ___________________________________ Oppilaan puhelinnumero: ____________________________
Osoite Pietarissa: ______________________________________________________________________________________
Aloituspäivä/vuosi Pietarin Suomalaisessa Koulussa: ______________

Päättymispäivä/vuosi(jos tiedossa): ______________

*Oppilaan Suomen väestörekisterin mukainen kotikunta 20.9.20211) _____________________________________________
Muuta huomioitavaa (allergiat, sairaudet tms.) ________________________________________________________________

□ Oppilas osallistuu ev.lut. uskonnonopetukseen. TAI □ Oppilas osallistuu elämänkatsomustiedon opetukseen.
□ Oppilas osallistuu iltapäiväkerhoon. Jos osallistuu, □ klo 15 saakka (300€/lukuvuosi) □ klo 16 saakka (450€/lukuvuosi)
□ Oppilas saa poistua johdetussa oppilasryhmässä koulualueelta kouluaikana (esim. museoihin, liikuntatunneille ja puistoon).
□ Oppilas saa ilman erillistä lupaa osallistua koulun järjestämiin kuljetuksiin kouluaikana (esim. liikuntatunnit, kerhot ja retket).
□ Oppilaan nimetön kuva saa olla koulun kotisivuston galleriassa (eri tapahtumien yhteydessä).
□ Suomen terveydenhuoltoviranomaiset saavat luovuttaa oppilaan terveyttä koskevia tietoja Pietarin suomalaisen koulun
rehtorille, erityisopetuksesta vastaavalle opettajalle tai oppilaan luokanvalvojalle.
Ilmoittautumislomakeen liitteeksi vaaditaan kopio suomalaisesta passista. Kouluun tultaessa esitetään oppilaan
erotodistus tai välitodistus edellisestä koulusta sekä kaikki oppilaalle tehdyt pedagogiset ja psykologiset
lausunnot/päätökset, jotka liittyvät koulunkäyntiin. (Koskee kouluun ilmoittautuvia uusia oppilaita.)

Huoltajan/ huoltajien tiedot:
*Nimi: _____________________________________

Nimi: ______________________________________

*Puhelin: __________________________________

Puhelin: ___________________________________

Sähköposti: _______________________________

Sähköposti: ________________________________

Osoite Pietarissa: ______________________________________________________________________________________
Osoite Suomessa:______________________________________________________________________________________

□ Puhelinnumeromme ja sähköpostiosoitteemme saa laittaa oppilaiden koteihin jaettavaan luottamukselliseen monisteeseen.
□ Tietojamme ei saa antaa muille.
*Laskutustiedot
*Lukuvuosimaksun maksajan koko nimi: _____________________________________________________________________
*Laskutusosoite, ym. viitetiedot: ___________________________________________________________________________
*Pietarin suomalainen koulutusyhdistys ry:n jäsenyys

□

□

Liityn /
En liity Pietarin suomalainen koulutusyhdistys ry:n jäseneksi. Jäsenmaksu sisältyy lukuvuosimaksuun. Vain
koulutusyhdistyksen jäsenillä on oikeus osallistua päätöksentekoon koulutusyhdistyksen yleiskokouksissa.
Jäsen 1. _________________________________________ Jäsen 2. ___________________________________________
Allekirjoitus ja nimenselvennys

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Vakuutan yllä olevat tiedot oikeiksi ja sitoudun vastaamaan lukuvuosimaksusta 4000€ (alakoulu) tai 4400€ (yläkoulu). 2)
Haluan maksaa lukuvuosimaksun

□1 erässä/ □ 2 erässä.

_________________________________________
Paikka ja aika
1)

_____________________________________
Huoltajan allekirjoitus

Merkitään Suomen väestötietojärjestelmän (maistraatti) mukainen tieto. Yleensä kotikunta Suomessa tai ’ulkomaat’.
2) Koulumaksut vahvistetaan yhdistyksen vuosikokouksessa maalis-huhtikuussa. Mikäli oppilaalla ei ole kotikuntaa
Suomessa, koulumaksu on 14 000€/ lukuvuosi.

