
1/2 

531139.pdf (6/22)

Ilmoittautuminen 
musiikkiluokkatestiin

Tämä lomake palautetaan siihen kouluun, josta musiikkiluokkapaikkaa haetaan.

Tätä lomaketta täytettäessä tulee huomioida, että kaikkien huoltajien allekirjoitukset tarvitaan 
asian käsittelemiseksi.

TIEDOT OPPILAASTA

Etunimet 
(kutsumanimi alleviivataan) Sukunimi Henkilötunnus 

Osoite Postinumero ja -toimipaikka 

Nykyinen koulu

Oman luokanopettajan nimi

Koulu, jonka musiikkiluokalle oppilas pyrkii

TIEDOT HUOLTAJASTA / HUOLTAJISTA

Huoltajan 1 etunimi Huoltajan 1 sukunimi 

Osoite Postinumero ja -toimipaikka 

Sähköposti Puhelin 

Huoltajan 2 etunimi Huoltajan 2 sukunimi

Osoite Postinumero ja -toimipaikka

Sähköposti Puhelin

Vantaan kaupunki – Kasvatuksen ja oppimisen toimiala
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PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET

Päiväys Huoltajan 1 allekirjoitus

Päiväys Huoltajan 2 allekirjoitus

Oppilas otetaan musiikkiluokalle noudattaen seuraavia perusteita:

1. Oppilaaksi otetaan ensisijaisesti vantaalaisia lapsia. Vantaalaisiksi määritellään ne lapset, joiden  
 väestötietojärjestelmän mukainen kotiosoite on hakupäivänä Vantaalla.

2. Oppilaat valitaan musiikkiluokille musikaalisuustestien perusteella.

3. Oppilaat valitaan pisteytyksen mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Mikäli kaikki saman piste-  
 määrän saaneet oppilaat eivät mahdu musiikkiluokalle, valinta ratkaistaan arpomalla.

Musiikkiluokille voi pyrkiä myös kuudennelta vuosiluokalta 7.–9. vuosiluokkien ajaksi. Oppilaat valitaan 
vapaille paikoille musikaalisuustestien kautta. Se koulu, jonka oppilaaksi oppilas hakee, vastaa testien 
järjestämisestä.

Musiikkiluokalle voi hakea myös kesken lukuvuoden, mikäli opetusryhmissä on tilaa. Jos oppilas tulee 
toisen kunnan musiikkiluokalta, hänen ei tarvitse tehdä musikaalisuustestiä. Musiikkiluokkien aloitta-
misen vähimmäiskoko on 18 oppilasta ja maksimikoko 25 oppilasta.

Musiikkiluokkaa koskeva päätös tehdään niiden vuosiluokkien ajaksi, joita asianomaisessa koulussa 
opetetaan. Musiikkiluokalle 3.–6. päässeillä oppilailla on oikeus halutessaan ilman erillistä hakua jat-
kaa musiikkiluokkaopintoja vuosiluokilla 7.–9.

Mikäli vanhempi sisarus opiskelee musiikkiluokalla muussa kuin omassa lähikoulussa, ei tämä oikeuta 
sisarusperusteiseen lähikoulupäätökseen muiden sisarusten kohdalla. 

Huoltaja vastaa oppilaan kuljetuksesta ja saattamisesta aiheutuvista kuluista kodin ja musiikkiluokka-
opetusta antavan koulun välillä. Koulumatkaetuuden voi kuitenkin saada toissijaiseen kouluun silloin, 
kun on kyse painotetusta opetuksesta ja kuljetuksen peruste lähikouluun toteutuu. Musiikiluokkaope-
tus on painotettua opetusta.

Jos oppilas hakee myös Vantaan musiikkiopiston oppilaaksi musiikkiluokkatestin yhteydessä, hänen 
tulee täyttää erillinen sähköinen hakulomake osoitteessa vmo.eepos.fi

Vantaan kaupunki – Kasvatuksen ja oppimisen toimiala

http://vmo.eepos.fi
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