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HAKEMUS 
ruotsin kielikylpyopetukseen  
tai montessoriopetukseen

Lomake palautetaan siihen kouluun, jonka opetukseen haetaan.

Oppilaan 
tiedot

Sukunimi

Etunimet (kutsumanimi alleviivataan)

Henkilötunnus Äidinkieli

Katuosoite Postinumero ja -toimipaikka

Huoltajan / 
huoltajien 
tiedot

Sukunimi Etunimet

Matkapuhelin Sähköposti

Sukunimi Etunimet

Matkapuhelin Sähköposti

Koulu, johon 
oppilas pyrkii Uomarinne (ruotsin kielikylpy) Viertola (ruotsin kielikylpy) Kuusikko (montessoriopetus)

Päiväys ja 
allekirjoitukset

Päiväys Huoltajan allekirjoitus Huoltajan allekirjoitus

Lisätietoja Miksi oppilas halutaan ruotsin kielikylpyopetukseen tai montessoriopetukseen? 
Onko oppilas ollut ruotsinkielisessä tai montessoritaustaisessa päivähoidossa?

Ruotsin kielikylpyopetus 
Uomarinteen koulu 
Uomarinne 2 
01600 Vantaa 
puh. 050 3022931

Ruotsin kielikylpyopetus 
Viertolan koulu 
Liljatie 2 
01300 Vantaa 
puh. 040 5585629

Montessoriluokat 
Kuusikon koulu 
Hovitie 11 
01380 Vantaa 
puh. 040 7444568
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Oppilaaksi ottaminen ruotsin kielikylpyopetukseen 
  
Ruotsin kielikylpyopetukseen voivat hakea kaikki vantaalaiset koulutulokkaat. Opetusryhmiä täydennetään muiden kuntien 
lapsilla, jos ryhmissä on tilaa.  
  
Koulussa opetusryhmän aloittamisen vähimmäiskoko on 20 oppilasta. Oppilaiden ottaminen kielikylpyopetukseen ja  
kaksikieliseen opetukseen on toissijaista oppilaaksiottoa, joka vaikuttaa mm. oppilaan koulumatkaetuun.  
Lisätietoa Vantaa.fi/painotettuopetus.  
  
Oppilaaksi ottaminen montessoriopetukseen 
  
Montessoriluokalle oppilaaksi otetaan ensisijaisesti vantaalaisia lapsia. Ensimmäisen vuosiluokan montessoriluokalle voivat hakea 
kaikki vantaalaiset koulutulokkaat. Muiden vuosiluokkien montessoriluokille otettavilta oppilailta edellytetään, että heillä on 
montessoritausta edellisestä koulusta. Montessoriluokille oppilaiden ottaminen on toissijaista oppilaaksiottoa. 
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Oppilaaksi ottaminen ruotsin kielikylpyopetukseen
 
Ruotsin kielikylpyopetukseen voivat hakea kaikki vantaalaiset koulutulokkaat. Opetusryhmiä täydennetään muiden kuntien lapsilla, jos ryhmissä on tilaa. 
 
Koulussa opetusryhmän aloittamisen vähimmäiskoko on 20 oppilasta. Oppilaiden ottaminen kielikylpyopetukseen ja 
kaksikieliseen opetukseen on toissijaista oppilaaksiottoa, joka vaikuttaa mm. oppilaan koulumatkaetuun. 
Lisätietoa Vantaa.fi/painotettuopetus. 
 
Oppilaaksi ottaminen montessoriopetukseen
 
Montessoriluokalle oppilaaksi otetaan ensisijaisesti vantaalaisia lapsia. Ensimmäisen vuosiluokan montessoriluokalle voivat hakea kaikki vantaalaiset koulutulokkaat. Muiden vuosiluokkien montessoriluokille otettavilta oppilailta edellytetään, että heillä on montessoritausta edellisestä koulusta. Montessoriluokille oppilaiden ottaminen on toissijaista oppilaaksiottoa.
8.0.1320.1.339988.326450
Niina Lång, Pia Järvenpää
20.10.10
...ruotsin kielikylpyopetukseen, painotettuun saksan kielen opetukseen
tai montessoriopetukseen
20.10.10 läh. hyväks. A-M Lähteenmäelle -> ok.
11.10.11 korjattu ja läh. hyväks. Lähteenmäelle
20.10.11 korjattu vielä (ok) ja läh. Lähteenmäelle
13.11.12 korjattu ja läh. hyväks. Lähteenmäelle
19.12.13 korj.ja läh.hyväks.Lähteenmäelle
29.10.14 korjattu ja läh. hyväks. Lähteenmäelle
7.12.15 korjattu ja läh. hyväks. Niina Långille
8.12.15 korjattu ja läh. hyväks. Niina Långille
18.12.15 korjattu ja läh. hyväks. Niina Långille
9.12.16 korjattu ja läh. hyväks. Lotte Koivulainen
30.11.17 korjattu ja läh. Pia Järvenpää
mh,ah
Hakemus ruotsin kielikylpyopetukseen tai montessoriopetukseen
30.11.17
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