
JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULU  

OPPILASPAIKAN HAKEMINEN 7.—9. LUOKALLE 

Haen oppilaspaikkaa Jyväskylän normaalikouluun ___ luokalle ___ / ___ 20 ___ alkaen 

Oppilas Sukunimi Etunimet (kutsumanimi alleviivattava) 

� Poika � Tyttö Kansalaisuus Maahantulopäivä ja 

-vuosi 

Henkilötunnus 

Äidinkieli Kotikunta Oppilaan puhelin 

Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka 

Äiti 

� huoltaja

Nimi Puhelin 

Sähköposti 

Osoite Puhelin työ 

Isä 

� huoltaja

Nimi Puhelin 

Sähköposti 

Osoite Puhelin työ 

� Vanhemmilla on yhteishuoltajuus

Muu 

� huoltaja

Nimi Puhelin 

Sähköposti 

Osoite Puhelin työ 

Oppilaan nykyinen koulu/kunta ja luokka 

Muut tiedot opetuksen järjestämiseksi 

Suomen kielen opiskelu 

� suomi äidinkielenä � suomi toisena kielenä

Kielten opiskelu: 

3. luokalta alkanut kieli (A1) __________________    4. tai 5. luokalta alkanut kieli (A2) __________________

8. luokalta alkanut kieli (B2) __________________

Katsomusaine 

Uskontokunta / uskonnollinen yhdyskunta 

� Evankelisluterilainen  � Ortodoksi �Muu, mikä  _______________

Uskontokuntaan kuulumaton oppilas osallistuu 

� Elämänkatsomustiedon    � Evankelisluterilaisen uskonnon opetukseen

� Ei osallistu koulussa uskonnon opetukseen

Käsityö 

Käsityö 6. luokalla   � tekninen työ � tekstiilityö

Perustelut Normaalikouluun hakeutumiseen 

Muuta viestiä koululle 

Lapseni opiskeluun liittyvät tiedot voi siirtää hänen uuteen kouluunsa � Kyllä � Ei

Allekirjoitukset: 

 ___ / ___ 20 ___     ___________________________   ______________________________ 
 Huoltajan allekirjoitus  Huoltajan allekirjoitus      

Johtava rehtori tekee päätöksen oppilaaksiotosta. Päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti.  

Palautusosoite: Jyväskylän normaalikoulu, yläkoulun rehtori, PL 35 (N), 40014 Jyväskylän yliopisto 
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