
HUOLTAJIEN POIKKEUSILMOITUS TAI -PYYNTÖ

opetuksesta, joka poikkeaa oppilaan uskonnollisesta asemasta
suoraan määräytyvästä opetuksesta

Ei koske evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvia oppilaita

OPPILAAN TIEDOT

Nimi         Sotu                                       Koulu  
      

Syksystä 2016 alkaen alakouluissa on siirrytty katsomusaineiden yhteisopetukseen, joka toteutetaan osin yhdessä ja osin eriytettynä. Jokainen oppilas saa oman 
uskontonsa (oltava valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet) tai elämänkatsomustiedon opetusta, mutta kaikille aineille yhteiset sisällöt opiskellaan 
yhdessä. Arviointi tapahtuu oman katsomusaineen tavoitteiden perusteella, eli esimerkiksi evankelisluterilaisen uskonnon valitseminen tarkoittaa, että lapsen 
oppiminen arvioidaan evankelisluterilaisen opetussuunnitelman perusteiden mukaan. 

Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluva oppilas osallistuu evankelisluterilaisen uskonnon opetukseen. 

Ortodoksiseen kirkkoon kuuluva oppilas osallistuu ortodoksisen uskonnon opetukseen. Poikkeuksena tästä oppilas voi osallistua evankelisluterilaisen uskonnon 
opetukseen, jos oppilaan huoltajat yhdessä niin ilmoittavat.

Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumaton oppilas osallistuu elämänkatsomustiedon opetukseen. Poikkeuksena tästä oppilas voi osallistua evankelisluterilaisen 
uskonnon opetukseen, jos oppilaan huoltajat yhdessä niin ilmoittavat. Oppilaan huoltajat voivat myös yhdessä pyytää oppilaalle muuta  uskonnon opetusta 
(tällä hetkellä ortodoksisen uskonnon, islamin uskonnon tai juutalaisen uskonnon opetusta), jos sellainen oppilaan saaman kasvatuksen ja kulttuuritaustan 
perusteella ilmeisesti vastaa hänen uskonnollista katsomustaan.

Rekisteröityyn uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvalle oppilaalle järjestetään muuta (kuin uskonnon tai elämänkatsomustiedon) opetusta tai ohjattua 
toimintaa. Poikkeuksena tästä oppilaan huoltajat voivat yhdessä pyytää oppilaalle tämän oman uskonnon opetusta tai yhdessä ilmoittaa oppilaan 
evankelisluterilaisen uskonnon opetukseen tai yhdessä pyytää oppilaalle elämänkatsomustiedon opetusta tai yhdessä ilmoittaa, että oppilaan oma 
uskonnollinen yhdyskunta järjestää opetuksen.

HUOLTAJIEN YHTEINEN ILMOITUS TAI PYYNTÖ

Rastita vaihtoehto. Haluamme, että oppilas osallistuu                              

     
             

              
 

                                                                                                         

            (luotettava selvitys oppilaan jäsenyydestä ja hänelle annettavasta opetuksesta on liitettävä mukaan tähän ilmoitukseen)

OPPILAAN KAIKKIEN HUOLTAJIEN ALLEKIRJOITUKSET

_________________ ______/______ ____________    _____________________________________________________________________
paikka     aika           allekirjoitus ja nimenselvennys

_________________ ______/______ ____________    _____________________________________________________________________
paikka     aika           allekirjoitus ja nimenselvennys

_________________ ______/______ ____________    _____________________________________________________________________
paikka     aika           allekirjoitus ja nimenselvennys

_________________ ______/______ ____________    _____________________________________________________________________
paikka     aika           allekirjoitus ja nimenselvennys           

                       Lomakkeen palautus kouluunilmoittautumisen yhteydessä siihen kouluun, mihin oppilas on ilmoitettu.

Opetuksen järjestää oppilaan oma uskonnollinen yhdyskunta

evankelis-luterilaisen uskonnon opetukseen

ortodoksisen uskonnon opetukseen

elämänkatsomustiedon opetukseen

islamin uskonnon opetukseen

juutalaisen uskonnon opetukseen

________________________________-nimisen rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan mukaiseen uskonnon opetukseen
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