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Sukunimi

Vantaan kaupunki | Sivistystoimi

Tyttö Poika

Etunimet (kutsumanimi alleviivataan)

Henkilötunnus Kotikunta

Kotiosoite Postinumero ja -toimipaikka

Koulu, jossa oppilas opiskelee tällä hetkellä (tai johon oppilas on saanut lähikoulupäätöksen)

Vapaaehtoinen A2-kieli, mikäli sellainen on valittu (ei koske koulutulokasta)

Huoltajan / 
huoltajien 
tiedot

Nimi

Matkapuhelin

Sähköposti

Kotiosoite Postinumero ja -toimipaikka

Nimi

Matkapuhelin

Sähköposti

Kotiosoite Postinumero ja -toimipaikka

Koulu ja 
hakemuksen 
perustelut

Oppilaalle osoitettu lähikoulu

Koulu, johon oppilas hakee Aloituspäivä Luokka-aste

Haemme oppilasta toissijaiseen kouluun seuraavin perustein

Oppilas asuu Vantaalla.

Oppilaalla on terveydentilaan liittyvä syy. Lausunnot tulee toimittaa osoitteeseen Sivistysvirasto, Aluepäällikkö,  
PL 1500, 01030 Vantaan kaupunki.

Oppilaan sisarus käy asianomaista koulua.

1.

2.

3.

Sisaruksen nimi Henkilötunnus

Päiväys ja 
allekirjoitukset

Päiväys Huoltajan allekirjoitus Huoltajan allekirjoitus

Tätä lomaketta täytettäessä tulee huomioida, että molempien huoltajien allekirjoitukset 
tarvitaan asian käsittelemiseksi.

4. Oppilas hakee englanninkieliseen opetukseen vuosiluokille 2.-6., 8.-9. Vantaan kansainväliseen kouluun ja/tai 
Kaivokselan koulun ja/tai Rekolanmäen koulun englanninkieliselle luokalle. 
Jos oppilas hakee useampaan kouluun, jokaiseen haettavaan kouluun toimitetaan oma hakemus. Koulu järjestää 
hakijalle kielikokeen.

Vantaan kansainvälinen koulu

Kaivokselan koulu

Jos oppilas pyrkii useampaan kouluun merkitse ensisijainen hakutoive (numeroi toivomusjärjestys 1-3):

Rekolanmäen koulu



Perusopetuslain 6. §:n 2. momentin mukaan kunta osoittaa oppivelvolliselle lähikoulun tai muun soveltuvan paikan,  
jossa annetaan opetusta sellaisella oppilaan omalla kielellä, jolla kunta on velvollinen järjestämään opetusta. 
Perusopetuslain 28. §:n 1. momentin nojalla oppilaalla on oikeus käydä perusopetuslain 6. §:n 2. momentin tarkoit- 
tamaa koulua. 
 
Perusopetuslain 28. §:n 2. momentin mukaan oppivelvollinen voi pyrkiä oppilaaksi myös muuhun kuin lähikouluunsa. 
Tällöin oppilaaksiotossa noudatetaan opetuslautakunnan päättämiä perusteita. 
 
Lähikoulun osoittamisen jälkeen vapaaksi jääville oppilaspaikoille otetaan toissijaisia hakijoita oppilaaksi seuraa- 
vassa tärkeysjärjestyksessä:

1. Oppilas asuu Vantaalla.

Oppilaalla on terveydentilaan liittyvä syy. Lausunnot tulee toimittaa osoitteeseen Sivistysvirasto, Aluepäällikkö, 
PL 1500, 01030 Vantaan kaupunki.

2.

Oppilaan sisarus käy asianomaista koulua.3.

Edellyttää, että sisarus on jo oppilaana tässä koulussa.-

Sisaruusperustetta ei sovelleta, jos sisarus on erityisen tuen päätöksen perusteella sijoitettu ao. kou- 
luun, sisarus on hakemuksesta toissijaisessa koulussa, sisarus on valittu kouluun valintakokeen tai 
erityisten valintaperusteiden perusteella.

-

Mikäli samat hakukriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin vapaita oppilaspaikkoja, oppilaat valitaan arpomalla. 
  
Oppilaan muuttaessa kesken lukuvuoden Vantaan sisällä tai pois Vantaalta hänellä on oikeus käydä lukuvuoden loppuun 
siinä koulussa, jossa hän on aloittanut edellyttäen, että huoltaja vastaa oppilaan kuljetuksesta ja saattamisesta aiheutu- 
vista kustannuksista, ja seuraavan lukuvuoden alusta lukien hänet voidaan toissijaisena hakijana ottaa edelleen oppilaaksi  
mainittuun kouluun. 
 
Oppilaaksiottoa koskevat päätökset tehdään niiden vuosiluokkien ajaksi, joita asianomaisessa koulussa on. 
  
Tämä lomake täytetään, kun oppilas hakee englanninkieliseen opetukseen vuosiluokille 2.-6., 8.-9. Vantaan kansainväliseen 
kouluun ja/tai Kaivokselan koulun ja/tai Rekolanmäen koulun englanninkieliselle luokalle. Jos oppilas hakee useampaan kouluun, 
jokaiseen haettavaan kouluun toimitetaan oma hakemus. Koulu järjestää hakijalle kielikokeen.
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Koulu ja
hakemuksen
perustelut
Haemme oppilasta toissijaiseen kouluun seuraavin perustein
1.
2.
3.
Päiväys ja
allekirjoitukset
Tätä lomaketta täytettäessä tulee huomioida, että molempien huoltajien allekirjoitukset tarvitaan asian käsittelemiseksi.
4.
Oppilas hakee englanninkieliseen opetukseen vuosiluokille 2.-6., 8.-9. Vantaan kansainväliseen kouluun ja/tai Kaivokselan koulun ja/tai Rekolanmäen koulun englanninkieliselle luokalle.
Jos oppilas hakee useampaan kouluun, jokaiseen haettavaan kouluun toimitetaan oma hakemus. Koulu järjestää hakijalle kielikokeen.
Jos oppilas pyrkii useampaan kouluun merkitse ensisijainen hakutoive (numeroi toivomusjärjestys 1-3):
Perusopetuslain 6. §:n 2. momentin mukaan kunta osoittaa oppivelvolliselle lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, 
jossa annetaan opetusta sellaisella oppilaan omalla kielellä, jolla kunta on velvollinen järjestämään opetusta.
Perusopetuslain 28. §:n 1. momentin nojalla oppilaalla on oikeus käydä perusopetuslain 6. §:n 2. momentin tarkoit-
tamaa koulua.Perusopetuslain 28. §:n 2. momentin mukaan oppivelvollinen voi pyrkiä oppilaaksi myös muuhun kuin lähikouluunsa.
Tällöin oppilaaksiotossa noudatetaan opetuslautakunnan päättämiä perusteita.Lähikoulun osoittamisen jälkeen vapaaksi jääville oppilaspaikoille otetaan toissijaisia hakijoita oppilaaksi seuraa-
vassa tärkeysjärjestyksessä:
1.
Oppilas asuu Vantaalla.
Oppilaalla on terveydentilaan liittyvä syy. Lausunnot tulee toimittaa osoitteeseen Sivistysvirasto, Aluepäällikkö, 
PL 1500, 01030 Vantaan kaupunki.
2.
Oppilaan sisarus käy asianomaista koulua.
3.
Edellyttää, että sisarus on jo oppilaana tässä koulussa.
-
Sisaruusperustetta ei sovelleta, jos sisarus on erityisen tuen päätöksen perusteella sijoitettu ao. kou-luun, sisarus on hakemuksesta toissijaisessa koulussa, sisarus on valittu kouluun valintakokeen tai
erityisten valintaperusteiden perusteella.
-
Mikäli samat hakukriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin vapaita oppilaspaikkoja, oppilaat valitaan arpomalla.
 
Oppilaan muuttaessa kesken lukuvuoden Vantaan sisällä tai pois Vantaalta hänellä on oikeus käydä lukuvuoden loppuun
siinä koulussa, jossa hän on aloittanut edellyttäen, että huoltaja vastaa oppilaan kuljetuksesta ja saattamisesta aiheutu-
vista kustannuksista, ja seuraavan lukuvuoden alusta lukien hänet voidaan toissijaisena hakijana ottaa edelleen oppilaaksi 
mainittuun kouluun.Oppilaaksiottoa koskevat päätökset tehdään niiden vuosiluokkien ajaksi, joita asianomaisessa koulussa on.
 
Tämä lomake täytetään, kun oppilas hakee englanninkieliseen opetukseen vuosiluokille 2.-6., 8.-9. Vantaan kansainväliseen kouluun ja/tai Kaivokselan koulun ja/tai Rekolanmäen koulun englanninkieliselle luokalle. Jos oppilas hakee useampaan kouluun, jokaiseen haettavaan kouluun toimitetaan oma hakemus. Koulu järjestää hakijalle kielikokeen.
8.0.1320.1.339988.326450
Niina Lång, Lotte Koivulainen, Anna-Leena Säde
19.10.10
(Hakemus muuhun kuin oppilaalle osoitettuun lähikouluun)
20.10.10 läh. hyväks. A-M Lähteenmäelle; 
11.10.11 korjattu ja läh. hyväks. Lähteenmäelle
13.11.12 korjattu ja läh. hyväks. Lähteenmäelle
13.11.13 korjattu ja läh. hyväks. Lähteenmäelle
9.12.13 korjattu 
29.10.14 korjattu ja läh. hyväks. Lähteenmäelle
7.12.15 korjattu ja läh. hyväks. Niina Långille
6.9.16 korjattu ja läh. hyväks. Salla Rytilälle
4.9.17 korj. ja läh. hyväks. Lotte Koivulainen
5.6.18 korj. ja läh. Anna-Leena Säde
30.8.19 muutettu osoitetiedot ja läh. Tuija Lindström + viety Lomakepankkiin
mh,ah, HL
Hakemus toissijaiseen kouluun vuosiluokilla 1.-6.
30.8.19
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