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HUOLTAJAN KIRJALLINEN ERIKOISLUOKAN PAIKAN PERUUTUS TURUN   KAUPUNGIN 
PERUSKOULUSSA   

Lomake palautetaan kouluun, jonka erikoisluokkapaikka peruutetaan.  

Oppilaan tiedot 

Oppilaan koko nimi 

Oppilaan syntymäaika 

Oppilas on valittu seuraavalle erikoisluokalle 

englannin kieliluokalle 

saksan kieliluokalle 

ranskan kieliluokalle 

suomalais-venäläiselle luokalle 

ruotsin kielikylpyluokalle 

musiikkiluokalle 

kuvataideluokalle 

matematiikkaluokalle 

liikuntalinjalle 

Peruutan erikoisluokan oppilaspaikan 

Huoltajan nimi 

Huoltajan osoite 

Päiväys ja huoltajan allekirjoitus 

Huoltajan nimenselvennys 

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