
 

 HELSINGI LINN 
Kasvatus ja haridus 
Põhiharidus 
 
UUTE ÕPILASTE REGISTREERIMINE 
VASTUVÕTUKATSETELE 

 
Selle blanketi abil saab registreeruda kõigile süvendatud õppega koolide esimese klassi vastuvõtukatsetele (süvendatud 
muusikaõpetus, kakskeelne õpetus, ingliskeelne õpetus). Juhised blanketi täitmiseks leiate käesoleva dokumendi teiselt lehelt. 
 
Blanketi viimane saatmise kuupäev on reede 29.1.2021. Saatke täidetud blankett krüptitud e-kirja manusena. Minge aadressile 
securemail.hel.fi ja logige teenusesse sisse oma internetipanga paroolide või mobiilID-ga. Märkige kirja adressaadiks 
soveltuvuuskoe.koulutulokkaat@hel.fi ja teemaks esimeseks eelistuseks oleva süvendatud õppe variandi esimeseks eelistuseks 
märgitud kooli nimi. Lisage kirjale täidetud blankett. 
 

KANDIDAADI ANDMED 
Perekonnanimi Eesnimed 

Isikukood Emakeel 

Tänav, maja, korter Sihtnumber ja asula 

Õpilase lähikool 

HOOLDAJTE ANDMED 
Nimi Meiliaadress 

Tänav, maja, korter Sihtnumber ja asula 

Telefon päevasel ajal 

Nimi Meiliaadress 

Tänav, maja, korter Sihtnumber ja asula 

Telefon päevasel ajal 

1. Süvaõppe variant (märkige x) Märkige eelistuse järjekorras koolid, kuhu soovite kandideerida 
 

 Muusika süvaõpe 
 Kakskeelne soome-hispaania õpe 
 Kakskeelne soome-hiina õpe 
 Kakskeelne soome-vene õpe 
 Kakskeelne soome-eesti õpe 
 Ingliskeelne õpe 
 Kakskeelne soome-inglise õpe* 

        *Millises keeles teete vastuvõtukatse? 
         soome         inglise 

 
kool 1: ____________________________________________________ 

kool 2: ____________________________________________________ 

kool 3: ____________________________________________________ 

kool 4: ____________________________________________________ 

kool 5: ____________________________________________________ 

2. Süvaõppe variant (märkige x) Märkige eelistuse järjekorras koolid, kuhu soovite kandideerida 
 

 Muusika süvaõpe 
 Kakskeelne soome-hispaania õpe 
 Kakskeelne soome-hiina õpe 
 Kakskeelne soome-vene õpe 
 Kakskeelne soome-eesti õpe 
 Ingliskeelne õpe 
 Kakskeelne soome-inglise õpe* 

        *Millises keeles teete vastuvõtukatse? 
         soome         inglise 

 
kool 1: ____________________________________________________ 

kool 2: ____________________________________________________ 

kool 3: ____________________________________________________ 

kool 4: ____________________________________________________ 

kool 5: ____________________________________________________ 

Kuupäev 

 

Hooldaja allkiri ja nimi Hooldaja allkiri ja nimi 

https://securemail.hel.fi/
mailto:soveltuvuuskoe.koulutulokkaat@hel.fi


 

Blanketi täitmise juhend ja teave õpilaseks võtmise kohta 
 

Esimeses klassis algavateks süvendatud õppe variantideks on muusika süvaõpe, kakskeelse õppe kõik 
keelevariandid ning ingliskeelne õpe. 
 
Taotleja võib registreeruda maksimaalselt kahe erineva süvendatud õppe variandi katsetele. Kui taotleja registreerub 
kahe süvendatud õppe variandi katsetele, tuleb need märkida eelistuse järjekorras. Õpilaseks võtmise puhul 
arvestatakse esmalt 1. varianti ja alles pärast seda vajaduse korral 2. varianti. 
 
Kui sama süvaõpet pakutakse rohkem kui ühes koolis, saab ühe vastuvõtukatsega kandideerida kõigisse seda liiki 
süvaõpet pakkuvatesse koolidesse. Ka koolid tuleb märkida eelistuse järjekorras. Taotleja osaleb vastuvõtukatsetel 
eelistuse järjekorras esimeseks märgitud koolis. Kui taotleja võetakse esimeseks eelistuseks märgitud kooli vastu, siis 
teda enam teiste koolide vastuvõtu puhul arvesse ei võeta. Kui taotlejat esimeseks eelistuseks märgitud kooli vastu ei 
võeta, võetakse teda arvesse eelistuse järjekorras teiseks kooliks märgitud õpilaste valimisel jne. Süvaõpet pakkuvate 
koolide nimekiri on toodud blanketi lõpus. 
 
Taotleja peab osalema vastuvõtukatsetel ja koguma vähemalt katsetele määratud minimaalse arvu punkte. 
Õppekohad täidetakse vastuvõtukatsed läbinud taotlejatega nende kogutud punktidele vastavas järjekorras. Helsingis 
korraldatava õppetöö puhul arvestatakse eelistatult Helsingis elavaid kandidaate.  
 
Lisateavet süvendatud, kakskeelse ja ingliskeelse õppe kohta saab koolide veebilehtedelt ning aadressilt: 
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/ilmoittautuminen. Nimetatud aadressil on toodud ka 
täpsemad juhised registreerimisblanketi esitamise kohta. 
 
 
Esimeses klassi algavat süvendatud õpet pakkuvad koolid 
 
MUUSIKAÕPETUS  
Porolahti põhikool 
 
INGLISKEELNE ÕPE  
Ressu põhikool  
Maunula algkool 
 
KAKSKEELNE ÕPE 

 
SOOME–INGLISE  
Kulosaari algkool  
Laajasalo põhikool  
Malmi põhikool  
Töölö algkool  
Vesala põhikool  
 
SOOME–HISPAANIA  
Käpylä põhikool  
 
SOOME–HIINA  
Meilahti algkool  
 
SOOME–VENE  
Myllypuro põhikool  
 
SOOME–EESTI  
Latokartano põhikool  

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/ilmoittautuminen
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/ilmoittautuminen
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