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    1. KLASSI ÕPILASE 
REGISTREERUMINE KAKSKEELSE 
JA VARASE A1-KEELE ÕPETUSE 
KATSETELE  

1 (2) 
     
     
     
    
Kakskeelne õpetus (soome-hispaania, soome-hiina, soome-vene, soome-eesti) ja varane A1-keele õpetus 
(hispaania, hiina) 
 
ÕPILASE ANDMED 
Perekonnanimi 

      
Eesnimed (nimi, millega last kutsutakse, joonitakse alla) 

      
Isikukood Sugu 

       Poiss  Tüdruk 
Kodakondsus 1 Kodakondsus 2 

            
Emakeel Kodune keel 

            
Aadress Soomes 

      
Postiindeks ja linn / vald Alates Kuni 

                  
Aadress välismaal 

      
Maa Alates Kuni 

                  
Õppeaasta, millal õpilane alustab õpinguid 

      
        
HOOLDAJA ANDMED 
Nimi Elektronpostiaadress 

            
Aadress Postiindeks ja linn / vald 

            
Telefon kodus Telefon tööl Mobiiltelefon 

                  
 
Nimi Elektronpostiaadress 

            
Aadress Postiindeks ja linn / vald 

            
Telefon kodus Telefon tööl Mobiiltelefon 

                  
  

Selle blanketiga registreerutakse kakskeelse või varase A1-hispaania ja A1-hiina keele õpetuse katsetele. 
 
Esimene eelistus märgitakse numbriga üks, teine eelistus numbriga kaks, jne. 
 
Kui õpilane võetakse vastu esimese eelistusena märgitud kooli, ei arvestata temaga enam teiste koolide 
õpilasvalikuid tehes. Kui õpilast ei võeta vastu esimese eelistusena märgitud kooli, on tal võimalus pääseda 
hooldaja poolt järgmise eelistusena märgitud kooli. 
 
Üheks valikuvariandiks tuleb märkida õpilase elukohajärgne kool. 
 
Avaldus esitatakse ainult sellesse kooli, mis on märgitud esimese eelistusena ja kuhu hooldaja soovib, et 
õpilane esmajärjekorras saaks õpilaskoha ning kus õpilane sooritab katsed. Iga õpilase kohta esitatakse 
ainult üks avaldus. 
 
 



    1. KLASSI ÕPILASE 
REGISTREERUMINE KAKSKEELSE 
JA VARASE A1-KEELE ÕPETUSE 
KATSETELE  

2 (2) 
     
     
     
 
 
KAKSKEELNE ÕPETUS (soome-hispaania) 
Number 
      Käpylä põhikool (nõutav hispaania keele oskus) 

      Elukohajärgne kool 
Kooli nimi 

      
 
 
KAKSKEELNE ÕPETUS (soome-hiina) 
Number 
      Meilahti algkool (nõutav hiina ja soome keele oskus) 

      Elukohajärgne kool 
Kooli nimi 

      
 
 
KAKSKEELNE ÕPETUS (soome-vene) 
Number 
      Myllypuro algkool (nõutav vene keele oskus) 

      Elukohajärgne kool 
Kooli nimi 

      
 
 
KAKSKEELNE ÕPETUS (soome-eesti) 
Number 
      Latokartano põhikool (nõutav eesti keele oskus) 

      Elukohajärgne kool 
Kooli nimi 

      
 
 
VARANE A1-KEELE ÕPETUS (hispaania) 
Number 
      Käpylä põhikool (ei nõuta hispaania keele oskust) 

      Elukohajärgne kool 
Kooli nimi 

      
 
 
VARANE A1-KEELE ÕPETUS (hiina) 
Number 
      Meilahti algkool (ei nõuta hiina keele oskust) 

      Elukohajärgne kool 
Kooli nimi 

      
 
 
Hooldajaid palutakse teatada elukohajärgsesse kooli õpilase soovist pürgida kakskeelsesse või varase A1-keele 
õpetusse. 
 
 
Hooldaja esitab avalduse hiljemalt sellesse kooli, mille katsetel õpilane soovib osaleda. 
 
 
Kuupäev Hooldaja 1, allkiri ja nimi trükitähtedega Hooldaja 2, allkiri ja nimi trükitähtedega 
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