Ilmoittautuminen peruskouluun
Ilmoittautuminen Hyvinkäälle 1.luokalle tapahtuu sähköisesti Wilman kautta tai tällä lomakkeella. Tarkempia
tietoa oppilaaksiottamisesta löytyy koulutulokkaan oppaasta ja kaupungin nettisivuilta.
Palauta lomake 31.1.2022 klo 16.00 mennessä Hyvinkään kaupungintalolle
osoitteeseen: Hyvinkään Sivistystoimi / Perusopetus , PL 86, 05801 Hyvinkää.

Oppilaan tiedot
Sukunimi

Etunimet

Kotiosoite

Henkilötunnus
Kotikunta

Jos oppilaan kotiosoite on muuttumassa ennen koulun alkamista, kirjatkaa tuleva osoite ja muuttopäivä

Huoltajien tiedot
Etu- ja sukunimi

Sähköposti

Puhelinnumero

Etu- ja sukunimi

Sähköposti

Puhelinnumero

Kouluun hakeminen
Hyvinkää on yhtä oppilaaksiottoaluetta. Kaupunki osoittaa lähikoulun oppilaan väestötietojärjestelmästä olevan
osoitteen, erityistarpeiden ja koulujen ryhmäkokojen perusteella. Kotia lähinnä sijaitseva koulurakennus ei
välttämättä ole lapsen lähikoulu. Lisäksi oppilastyhmien muodostumiseen vaikuttavat vuosittain ikäluokan koko
sekä koulujen tilat.
Lisätietoa koulun hakemisesta ja kouluista löytyy koulutulokkaan oppaasta ja kaupungin nettisivuilta.
Lähikoulutoive 1
Lähikoulutoive 2
Ilmoittakaa, jos oppilas hakee toisen kunnan kouluun tai muun koulutuksen järjestäjän opetukseen

Ensimmäisen vieraan kielen valinta
Oppilailla on valittavana A1-kieleksi englanti, ranska, ruotsi, saksa tai venäjä. Kaupunkialueen kouluille
on määritelty A1-englannin lisäksi tarjolle toinen A1-kieli, joka alkaa ryhmäkokojen täyttyessä.
Kyläkouluissa, Svenska skolanissa ja englanninkielisillä luokilla A1-kieli on englanti.
Kielen valinta saattaa aiheuttaa muutoksia koulupaikkapäätöksissä,
koska kieliryhmän muodostumiseen tarvitaan aina vähintään 12
oppilasta. Jos valittu kieliryhmä ei toteudu, oppilaat ohjataan A1englannin ryhmiin.

Valitsemme ensisijaiseksi A1-kieleksi
A1-kielen toissijainen valinta

Asema
Hakalantalo
Hyvinkäänkylä
Hämeenkatu
Martti
Metsäkalteva
Paavola
Puolimatka
Svenska
Tapainlinna
Vehkoja
Kyläkoulut

englanti, saksa, venäjä
englanti, ranska
englanti, ruotsi
englanti, saksa, venäjä
englanti, saksa
englanti, ranska
englanti, saksa
englanti, ranska
englanti
englanti, ranska
englanti, saksa
englanti

Uskontokunta ja katsomusaine
Oppilas kuuluu / ei kuulu Suomessa rekisteröityyn uskonnolliseen yhdyskuntaa.
Oppilas ei kuulu uskonnolliseen yhdyskuntaan

Mikäli oppilas kuuluu johonkin uskonnolliseen yhdyskuntaan, kirjoita uskonnollisen yhdyskunnan nimi alle.

Jos oppilas kuuluu sellaiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan, jonka omaa uskonnon opetusta ei
järjestetä koululla, voi hän osallistua elämänkatsomustiedon opiskeluun huoltajan pyynnöstä.

Vakuutus
Hyvinkään kaupunki on ottanut vapaaehtoisen ryhmätapaturmavakuutuksen oppilaille. Lisätietoja
vakuutuksesta löytyy Hyvinkään perusopetuksen nettisivuilta.

Tietojen luovutus vakuutusyhtiölle
Vakuutetun huoltaja suostuu siihen, että kaupunki lähettää oppilaan henkilötietoja
vakuutusyhtiölle. Tiedot sisältävät tietoja tapaturmasta.
Vakuutetun huoltaja ei suostu siihen, että kaupunki lähettää oppilaan henkilötietoja
vakuutusyhtiölle.

Tietojen luovutus vakuutusyhtiöltä
Vakuutetun huoltaja suostuu siihen, että vakuutusyhtiö lähettää korvauksensaajalle tiedot
vakuutetusta ja maksetuista korvauksista. Tiedot eivät sisällä terveydentilatietoja.
Vakuutetun huoltaja ei suostu siihen, että vakuutusyhtiö lähettää korvauksensaajalle tiedot
vakuutetusta ja maksetuista korvauksista.

Sähköinen tiedoksianto
Päätös oppilaan koulupaikasta julkaistaan huoltajien tiedoksi Wilmassa viikolla 10.
Haluan päätöksen tiedoksi sähköisesti Wilman kautta.
En halua, että päätös julkaistaan sähköisenä Wilmassa. Päätös toimitetaan paperilla kotiin.

Tietojen vahvistaminen
Vakuutan, että lomakkeella annetut tiedot ovat oikein
Huoltajien allekirjoitukset

Paikka ja aika

Huoltajan allekirjoitus

Paikka ja aika

Huoltajan allekirjoitus

