HELSINGIN KAUPUNKI
Kasvatus ja koulutus
Perusopetus
HAKEUTUMINEN 7. LUOKALLE
LUKUVUODELLE 2023-2024
Tällä lomakkeella haetaan 7. luokalta alkavaan painotettuun, laajamittaiseen kaksikieliseen ja englanninkieliseen
opetukseen sekä muuhun kuin asuinosoitteen mukaiseen lähikouluun. Tämä lomake on tarkoitettu hakijoille, jotka
eivät opiskele Helsingin kaupungin koulussa 6. vuosiluokalla. Kaupungin koulujen kuudesluokkalaiset täyttävät
hakulomakkeen Wilmassa.
Helsingin kaupungin järjestämään opetukseen otetaan ensisijaisesti helsinkiläisiä hakijoita.
Hakuaika on 14.11. - 7.12.2022. Täytetty lomake palautetaan hakijan ensisijaisen hakuvaihtoehdon kouluun
hakuajan päättymiseen mennessä.
Hakija voi hakea enintään viiteen eri hakuvaihtoehtoon. Yksi hakuvaihtoehto sisältää aina koulun ja sen
mahdollisen painotuksen/opetuksen. Huoltaja merkitsee hakuvaihtoehdot ensisijaisuusjärjestyksessä niin, että
numero 1 on ensisijainen hakuvaihtoehto. Hakuvaihtoehdot käsitellään ilmoitetussa järjestyksessä, ja jos hakija
tulee valituksi vaihtoehtoon 1, häntä ei huomioida muiden hakuvaihtoehtojen oppilaaksiotossa. Valinnat ovat sitovia
eikä niitä voi hakuajan päättymisen jälkeen muuttaa. Oppilas sitoutuu ottamaan paikan vastaan, mikäli hän tulee
valituksi.
Painotettuun, laajamittaiseen kaksikieliseen ja englanninkieliseen opetukseen hakeudutaan valintakokeen kautta.
Samaa painotusta järjestävät koulut käyttävät samaa valintakoetta. Hakija suorittaa valintakokeen ensisijaisen
hakuvaihtoehdon koulussa. Hakijan on suoritettava valintakoe hyväksytysti. Valintakokeen hyväksytysti suorittaneet
hakijat asetetaan valintakokeiden pistemäärän mukaiseen paremmuusjärjestykseen, ja opetusryhmät täytetään
tässä järjestyksessä enimmäisoppilasmäärään asti.
Painotettua, kaksikielistä ja englanninkielistä opetusta tarjoavat koulut löytyvät seuraavista osoitteista:
•
•
•

painotettu opetus: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/mitaopiskellaan/painotettu/painotettu+opetus+kouluittain/
laajamittainen kaksikielinen opetus: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/mitaopiskellaan/perusopetusta-eri-kielilla/kaksikielinen-opetus/
englanninkielinen opetus: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/mitaopiskellaan/perusopetusta-eri-kielilla/englanninkielinen-perusopetus/

Hakijan kaikkien huoltajien tulee hyväksyä lomakkeella ilmoitetut tiedot.

HAKIJAN TIEDOT
Sukunimi

Etunimet (kutsumanimi alleviivataan)

Henkilötunnus

Äidinkieli

Kansalaisuus

Puhelinnumero

Osoite

Oppilaan nykyinen koulu (6. luokka)

Postinumero ja -toimipaikka

Oppilaan lähikoulu (luokat 7-9)

HUOLTAJIEN TIEDOT
Nimi

Puhelinnumero

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Sähköpostiosoite

Nimi

Puhelinnumero

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Sähköpostiosoite

HAKUVAIHTOEHDOT
Kirjoita hakuvaihtoehdot ensisijaisuusjärjestyksessä niin, että ensisijainen hakuvaihtoehto on numero 1, toissijainen
hakuvaihtoehto on numero 2 ja niin edelleen.

KOULUN NIMI

PAINOTUKSEN/OPETUKSEN NIMI

1.
2.
3.
4.
5.
Jos haet URHEA-urheilupainotukseen, kirjoita, minkä lajin lajitestiin ilmoittaudut.

URHEAlajitestin laji
Allekirjoittamalla vakuutan/vakuutamme, että hakijan kaikki huoltajat hyväksyvät ilmoitetut tiedot.

Päivämäärä

Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys

Päivämäärä

Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys

