
Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20__ - 20__
1. Henkilötiedot

Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi)

Henkilötunnus Kotikunta

Lähiosoite

Postinumero Postitoimipaikka

Matkapuhelinnumero Sähköpostiosoite

Äidin/huoltajan nimi

Isän/huoltajan nimi

Puhelinnumero

Puhelinnumero

Aikaisemmat opinnot ja työkokemus (rastita)

Valitse haluamasi linjavaihtoehdot opistoista joihin haet  (1 = ensisijaisesti, 2 = toissijaisesti)

Peruskoulu, päättötodistus v. __________

Yksilöllistetty opetussuunnitelma

 Kokonaan

 Osin, mitkä oppiaineet  ___________________________________________________________________________

Lukio

 Osa lukiota, todistus v. ____________

 Lukio, päättötodistus v. ____________

Ylioppilastutkinto v. ____________

Muu koulutus, mikä ___________________________________ todistus v. ___________

Työkokemus, ________ vuotta, mikä __________________________________________________________________________

Global Communication Program

Kansainvälisyyslinja

Kädentaitojen linja

Musiikkilinja

Peruskouluopintojen linja

Teknisten taitojen linja

Erityislinja

2. Hakutoiveet

JÄMSÄn Kr. KAnSAnOPISTO
rAnuAn Kr. KAnSAnOPISTO
rEISJÄrvEn KrISTILLInEn OPISTO

Jämsän Kr. Kansanopisto

Valitse haluamasi opisto (1 = ensisijaisesti, 2 = toissijaisesti)

Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto

Aikuislinja

Erityislinja

Kieliopintojen linja

Käytännön työn linja

Luonto- ja erälinja

Sosiaali- ja terveysalan linja

Yrittäjyyslinja

Erityislinja

Kuvataidelinja

Käden taitojen linja

viestintälinja

Kielilinja

Sähköpostiosoite

Sähköpostiosoite



3. Todistustiedot ja jatkosuunnitelmat

Jatkosuunnitelmat opiston jälkeen?

viimeisimmän koulutodistuksen arvosanat

matematiikka

äidinkieli

englanti

ruotsi

uskonto

biologia

maantieto

historia

yhteiskuntaoppi

fysiikka

kemia

musiikki

tekstiilityö

tekninen työ

kotitalous

liikunta

terveystieto

kuvataide

Lähetä hakemuksesi mukana jäljennös peruskoulun/lukion päättötodistuksesta tai viimeisimmästä 
todistuksesta, jossa on ylläolevat arvosanat (esim. välitodistus tai jaksoarviointi). 
Lähetä siis tarvittaessa useampi todistus, jotta kaikki ilmoittamasi numerot tulevat todistetuiksi. 
Ilman todistuksia lähtetettyjä hakemuksia ei voida ottaa huomioon valinnassa.

valinnaiskurssit

_____________________

_____________________

_____________________

muut kielet

______________, ____ vuotta

______________, ____ vuotta

käyttäytyminen

kaikkien aineiden keskiarvo



1. Miksi haluat opistoon?

Paikka    Aika    Allekirjoitus     
 

_______________________________  ________ / ________  20 _________ _________________________________________________

4. Luottamukselliset tiedot

2. Mitä odotat opistovuodelta? Mitä asetat tavoitteeksi?

3. Miksi haluat juuri valitsemallesi linjalle?

4. Miten voit tällä hetkellä? Mitä sairauksia sinulla on? Mitä lääkkeitä käytät säännöllisesti?

Tupakoitko? 

 En
 
 Kyllä      Olen valmis ottamaan vastaan tukea tupakoinnin lopettamiseen

5. Kerro itsestäsi ja elämäntilanteestasi

6. Millainen sinun perheesi on?

Olen perehtynyt oppilaitoksen opintolinjoihin ja ymmärrän, minkälaiselle linjalle olen hakemassa. Mikäli saan opiskelupaikan hakemallani linjalla, sitoudun opiskelemaan ko. linjalla.


