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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 pitkän valinnan vaihtoehdot, joihin haet (1 = ensisijaisesti, 2 = toissijaisesti)

Peruskoulu, päättötodistus v. __________

Yksilöllistetty opetussuunnitelma (Kirjoita lisätietoja sivulle 4.)

 Kokonaan

 Osin, mitkä oppiaineet  ___________________________________________________________________________

Lukio

 Osa lukiota, todistus v. ____________

 Lukio, päättötodistus v. ____________

Ylioppilastutkinto v. ____________

Muu koulutus, mikä ___________________________________ todistus v. ___________

Työkokemus, ________ vuotta, mikä __________________________________________________________________________

2. Hakutoiveet

Englannin kieli, kulttuuri ja kirjallisuus

Finnish as a second/foreign language

Kotitalous

Kuvataide ja käsityö

Musiikki

Tavoitteena lukio

Tekninen työ

Sähköpostiosoite

Sähköpostiosoite

HAKIJATUNNUS (Opisto täyttää)

Jämsän Kr. Kansanopisto
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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.

Tiedoksi hakijalle ja huoltajille! 
Hakemus käsitellään nimettömänä. Hakemusten käsittely on kaksivaiheinen. 
Ensimmäisessä vaiheessa käsitellään seuraavat asiat ilman arvosanoja: 
tarve opistovuodelle,  motivaatio/sitoutuneisuus/kiinnostus, harrastuneisuus ja elämäntilanne. 
Toisessa vaiheessa käsitellään hakemus arvosanojen kanssa ja katsotaan koulumenestys. 

Tiedot käsitellään luottamuksellisesti. 
Hakemuksia lukevat rehtorit, opiskelijahuoltoryhmä sekä kunkin pitkän valinnan vastuuopettaja.

valinnaiskurssit

_____________________

_____________________

_____________________

muut kielet

______________, ____ vuotta

______________, ____ vuotta

käyttäytyminen

kaikkien aineiden keskiarvo

Paikka    Aika    Allekirjoitus     
 

_______________________________  ________ / ________  20 _________ ___________________________________________________________

Olen perehtynyt oppilaitoksen opintotarjontaan ja ymmärrän, mihin olen hakemassa. 
Mikäli saan opiskelupaikan hakemaani pitkän valinnan ryhmään, sitoudun opiskelemaan ko. opintoja.

HAKIJATUNNUS (Opisto täyttää)

Jämsän Kr. Kansanopisto

3. Todistustiedot
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2. Kerro harrastuneisuudestasi pitkän valinnan oppiaineissa. Miten harrastuneisuus on näkynyt elämässäsi? 
(esim. koulun valinnaisaineet, harrastustoiminta yms.)

3. Kerro, kuinka motivoitunut olet opiskelemaan valitsemiasi oppiaineita juuri opistossa.

4. Mikä on opistovuotesi opinnollinen tavoite? (Kerro mahdollisimman konkreettisesti.)

5. Miten aiot sitoutua omien tavoitteiden saavuttamiseen?

HAKIJATUNNUS (Opisto täyttää)

Jämsän Kr. Kansanopisto

4. Luottamukselliset tiedot (Tarvittaessa voit jatkaa vastaustasi erilliselle paperille.)

1. Miksi haluat juuri valitsemasi pitkän valinnan?
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7. Kuvaile lyhyesti itseäsi peruskoululaisena: mikä oli helppoa, vaikeaa, mukavaa? Kerro tässä myös, oletko saanut erityisopetusta. 
Millaista erityisopetusta olet saanut ja missä aineissa? Oletko saanut yleistä tukea, tehostettua tukea vai erityistä tukea? 

9. Kerro itsestäsi, perheestäsi ja elämäntilanteestasi.

10. Mitkä ovat ensisijaiset syysi hakea opistoon?

6. Miten aiot hyödyntää opistossa suorittamiasi opintoja jatkossa?

8. Miten voit tällä hetkellä? (Kerro myös mahdollisista sairauksistasi ja lääkityksistäsi.)
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12. Kerro ja kuvaile, millaista haluat asuntolaelämän olevan.

14. Millainen toivot olevasi opistovuoden jälkeen?

15. Opistossa koulupäivän jälkeen on monenlaista kerhotoimintaa. Mitä kerhoja toivoisit? Minkälaisia kerhoja voisit itse vetää? 
Missä asioissa sinulla on erityisosaamista?

11. Millainen mielikuva sinulla on opistosta ja opistovuodesta? (Kerro vähintään 5 asiaa.)

13. Kerro, miksi sinä olisit sopiva opistolainen. Kuvaile, miten sopeudut sisäoppilaitoselämään ja sitoudut sen sääntöihin. 
Sisäoppilaitoksessa hiljaisuusaika on klo 23–07. Mitä ajatuksia tämä sinussa herättää?
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1. Miksi sinun mielestäsi nuoren olisi hyvä päästä opistoon?

Huoltaja täyttää:

2. Missä asioissa nuorellasi on erityisosaamista?

3. Millaisia erityisiä ilon tai huolen aiheita on nuoren elämässä?
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