
  

 

 

HAKEMUS ERIKOISLUOKALLE 3. LUOKALLE SIIRRYTTÄESSÄ 

 Erikoisluokalle haetaan Turussa Wilman kautta. Mikäli Wilmaa ei ole mahdollista käyttää, käytetään tätä lomaketta.  

 Kun oppilas huoltajan anomuksesta käy muuta kuin omaa lähikouluaan, huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta ja 
saattamisesta aiheutuvista kustannuksista. (Koulukuljetus voidaan myöntää siinä tapauksessa, että koulumatkakriteerit 
täyttyvät sekä oppilaan omaan lähikouluun, että vieraan oppilasalueen kouluun.) 

 Hakemus toimitetaan erikoisluokan kouluun erikseen ilmoitettavana ajankohtana tammikuussa esim. rehtorille 
sähköpostitse. Valinnasta ilmoitetaan erikseen. 

 

Oppilaan tiedot: 

Koko nimi 

Henkilötunnus 

Osoite  

Nykyinen koulu ja luokka 

Katsomusaine 

Huoltajan/huoltajien tiedot: 

Koko nimi 

Puhelinnumero 

Sähköposti 

Koko nimi 

Puhelinnumero 

Sähköposti 

Hakemustiedot: 

Oppilas hakee seuraavalle luokalle 

kuvataideluokalle Luostarivuoren kouluun Martin yksikköön 

liikuntalinjalle Vasaramäen kouluun 

matematiikkaluokalle Raunistulan kouluun 

musiikkiluokalle Puolalan kouluun 

Päiväys ja huoltajan allekirjoitus 

nimenselvennys 

(mikäli lomake tulostetaan ja lähetetään postissa, se tulee allekirjoittaa myös käsin) 



MUUTOKSEN HAKU: Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta valittamalla Lounais-Suomen aluehallintovirastoon 14 päivän kuluessa 
tiedoksisaannista.   
 
Ilmoitus päätöksestä        TURUN KAUPUNKI
- huoltaja         Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus
- oppilaan asuinkunnan kouluvirasto      Olavintie 2
- päätös kirjataan multiPrimus oppilasrekisteriin    PL 355, 20101TURKU
- Päätös arkistoidaan 10 vuodeksi.       https://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus
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