HAKEMUS KIELILUOKALLE/KIELIKYLPYLUOKALLE 1. LUOKALLE TULTAESSA
-

-

Kieliluokalle haetaan Turussa Wilman kautta. Jos ei ole mahdollista käyttää Turun Wilmaa, esim. huoltajilla ei ole tunnuksia Turun kaupungin Wilmaan, käytetään tätä lomaketta.
Vain yhteen kouluun voi hakea.
Huoltaja toimittaa hakemuksen kieliluokan kouluun erikseen ilmoitettavana ajankohtana tammikuussa.
Kieliluokkatestaukset ja mahdolliset haastattelut ovat viikoilla 5-6 kutsukirjeellä ilmoitettavana ajankohtana. Ruotsin
kielikylpyluokalle testataan oppilaat, jotka eivät ole olleet kielikylpyryhmässä esiopetuksessa. Suomalais-venäläiselle
luokalle valinta tapahtuu haastattelun avulla.
Vieraskuntalaisia voidaan ottaa vain, jos oppilaspaikat eivät täyty turkulaisista oppilaista. Vieraskuntalaisten on tehtävä vieraskuntalaishakemus, kun lapsi on hyväksytty kieliluokalle.
Ali-ikäisiä voidaan ottaa vain, jos luokalle jää tilaa. Tällöin tulee erikseen hakea oikeutta aloittaa koulunkäynti vuotta
aikaisemmin. Ko. hakemukseen tulee liittää psykologinen ja tarvittaessa lääketieteellinen selvitys.

Täytä painokirjaimin

Oppilaan
tiedot

Etunimet

Sukunimi

Henkilötunnus

Poika

Tyttö

Kotiosoite, postinumero ja postitoimipaikka
Syntymämaa

Lapsen äidinkieli

Lapsen kotona puhuttava kieli

Oman oppilasalueen koulu:
Päiväkoti/kerho, jota lapsi on käynyt

Oppilaan
huoltajat

Hakemustiedot

lapsi on osallistunut esiopetukseen

Isän nimi

Isän äidinkieli

Isän puhelinnumero

Isän sähköpostiosoite

Äidin nimi

Äidin äidinkieli

Äidin puhelinnumero

Äidin sähköpostiosoite

Vain yhteen kouluun voi hakea. Puolalan kouluun on mahdollisuus pyrkiä testeissä joko englannin
tai saksan kieliluokalle. Ensisijaisesti valittava kieli merkitään numerolla 1, toissijainen numerolla 2.
Mikäli valitsette vain yhden kielen, lapsenne on mukana vain ko. kielen valinnassa.
Oppilas hakee:

Päiväys ja
huoltajan
allekirjoitus

Puolalan kouluun

englanti

Luostarivuoren koulun Martin yksikköön

ruotsin kielikylpy

Vähä-Heikkilän kouluun

ranska

Turun normaalikouluun

englanti

/

saksa

suomi-venäjä

20
Nimi / Allekirjoitus ja nimenselvennys*

* Allekirjoitus tarvitaan, jos hakemus toimitetaan paperisena.
Lisätietoja:
ENGLANTI, SAKSA, SUOMALAIS-VENÄLÄINEN
Puolalan koulu, Kauppiaskatu 14, 20100 Turku, apulaisrehtori Kaisu Metsä-Tokila, puh. 262 9261
RANSKA
Vähä-Heikkilän koulu, Myllymäentie 42, 20810 Turku, rehtori Taru Pätäri puh. 262 9277
RUOTSIN KIELIKYLPY
Luostarivuoren koulun Martin yksikkö, Hopeasepänkatu2, 20810 Turku, apulaisrehtori Matti Palmunen puh. 262 9257
ENGLANTI
Turun normaalikoulu, Annikanpolku 9, 20610 Turku, rehtori Satu Kekki, puh. 333 7823
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