
  

 

 

HAKEMUS KIELILUOKALLE/KIELIKYLPYLUOKALLE 1.LUOKALLE TULTAESSA 
 

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

 Vain yhteen kouluun voi hakea.  

 Hakemus toimitetaan kieliluokan kouluun erikseen ilmoitettavana ajankohtana tammikuussa esim. rehtorille sähköpostitse. 

 Kieliluokkatestaukset ja mahdolliset haastattelut ovat viikoilla 5-6 kutsukirjeellä ilmoitettavana ajankohtana. 

 Suomalais-venäläiselle luokalle oppilaat valitaan erillisen soveltuvuuskokeen ja haastattelun perusteella. 

 Vieraskuntalaisia voidaan ottaa vain, jos oppilaspaikat eivät täyty turkulaisista oppilaista. Vieraskuntalaisten on tehtävä lisäksi 

vieraskuntalaishakemus, kun lapsi on hyväksytty kieliluokalle.  

 Ali-ikäisiä voidaan ottaa vain, jos luokalle jää tilaa. Tällöin tulee erikseen hakea oikeutta aloittaa koulunkäynti vuotta 

aikaisemmin.  

 

Oppilaan tiedot: 

Koko nimi 

Henkilötunnus 

Osoite  

Äidinkieli 

Kotona puhuttava kieli 

Oman oppilasalueen koulu 

Päiväkoti/koulu, jossa oppilas on osallistunut esiopetukseen 

Huoltajan/huoltajien tiedot: 

Koko nimi 

Puhelinnumero 

Sähköposti 

Äidinkieli 

Koko nimi 

Puhelinnumero 

Sähköposti 

Äidinkieli 



Hakemustiedot:

Merkitse ensisijainen hakutoive numerolla 1 ja toissijainen numerolla 2. 

englanti (Puolalan koulu)

saksa (Puolalan koulu)

suomi-venäjä (Puolalan koulu)

ruotsin kielikylpy (Luostarivuoren koulu)

ranska (Vähä-Heikkilän koulu)

Päiväys ja huoltajan allekirjoitus 

nimenselvennys 

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

LISÄTIETOJA:

ENGLANTI, SAKSA, SUOMALAIS-VENÄLÄINEN

Puolalan koulu, Kauppiaskatu 14, 20100 Turku, apulaisrehtori Kaisu Metsä-Tokila, p. 050 432 3640

RANSKA

Vähä-Heikkilän koulu, Myllymäentie 42, 20810 Turku, rehtori Taru Pätäri, p. 050 432 3684

RUOTSIN KIELIKYLPY

Luostarivuoren koulun Martin yksikkö, Hopeasepänkatu 2, 20810 Turku, apulaisrehtori Juha Mäenpää, p. 044 907 4631

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

https://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus
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