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Tämä lomake täytetään niistä oppilaista, jotka opiskelevat painotetussa opetuksessa 6. vuosiluokalla. Lomake täytetään 
myös, kun oppilas hakee painotettuun opetukseen vasta vuosiluokille 7. -  9. Tässä tapauksessa huoltajan tulee selvittää 
mahdollisen pääsykokeen ajankohta kyseisen koulun rehtorilta. 
 
Tämä lomake palautetaan oman koulun kansliaan.
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Oppilas opiskelee

ruotsin kielikylpyluokalla ja haluaa jatkaa opiskelua kielikylpyluokalla kyllä ei

musiikkiluokalla ja haluaa jatkaa opiskelua musiikkiluokalla kyllä ei

Oppilas hakee vuosiluokille 7. - 9.

englanninkieliseen opetukseen. Tällä lomakkeella ilmoittaudutaan Vantaan kansainvälisen koulun englannin kielen kokeeseen.

ruotsin kielikylpyluokalle

musiikkiluokalle, mihin kouluun?

Nimen selvennys

Matkapuhelin

Nimen selvennys

Matkapuhelin

Vantaalle muuttavat voivat hakea jatkamaan muualla aloittamiaan yllä mainittuja painotettuja opintoja. Tällöin lomake 
palautetaan siihen kouluun, johon oppilasta haetaan. Rehtori tekee päätöksen ja lähettää sen huoltajalle.
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TEHTY LIVECYCLELLÄ 14.9.10;
14.9.10 läh. hyväks. Lähteenmäelle; 
13.9.11 korjattu ja läh. hyväks. A-L Lähteenmäelle
25.10.12 korj. ja nettiin
16.9.13 korjattu ja läh. hyväks. A-L Lähteenmäelle
16.9.14  korjattu ja läh. hyväks. A-L Lähteenmäelle
25.9.15 korjattu ja läh. hyväks. Niina Långille
5.10.16 korjattu ja läh. Salla Rytilä
9.12.16 korjattu ja läh. Lotte Koivulainen
12.12.16 korjattu ja läh. Lotte Koivulainen
7.9.18 korjattu ja läh. Tuija Lindströmille
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