
HAKUKORTTI 7. LUOKALLE 

Oppilaan sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) 

Henkilötunnus Äidinkieli/kotikieli Sukupuoli 

poika  tyttö 

Kotiosoite, postinumero ja osoitetoimipaikka Matkapuhelin 

Huoltaja 1 nimi 

Huoltaja 1 matkapuhelin Huoltaja 1 sähköposti 

Huoltaja 2 nimi 

Huoltaja 2 matkapuhelin Huoltaja 2 sähköposti 

Nykyinen koulu ja luokka 

Luokanopettaja Luokanopettajan sähköposti 

Oppilas opiskelee 

 evankelisluterilaista uskontoa  ortodoksista uskontoa  elämänkatsomustieto 

Suomi 

 muuta omaa uskontoa, mitä: 
äidinkielenä  toisena kielenä 

A-kieli (3. luokalta alkanut kieli)

 englanti  ruotsi  ranska  saksa 

Vapaaehtoinen A-kieli (4. luokalla alkanut kieli) 

 englanti  ruotsi  ranska  saksa 

Opiskelen 7. luokalla 

 teknistä työtä  tekstiilityötä 

Kiinnostus URHEA-toimintaan 

HUOM! Urhea-valmennus ei ole oppilaaksioton peruste Munkkiniemen yhteiskoulussa, vaan vapaaehtoinen valinnaisaine tavoitteellisesti urheilevalle nuorelle. 

Valitse, mistä olet kiinnostunut: 

 koripallon valmennusryhmä 

Seurani on: 

 yleisvalmennus 

Harjoitusvuodet ja -kerrat 
Olen harjoitellut lajiani säännöllisesti _____________ vuotta. Harjoittelen lajiani ____________ kertaa viikossa.

Siirtyminen 7. luokalle 
Oppilaan oma lähikoulu (yläasteen koulu / peruskoulu). 



Hakuperusteet 

Ensisijainen haku (voit rastittaa yhden tai useamman kohdan) 

 Oppilas asuu koulun oppilaaksiottoalueella  Oppilas hakee matematiikkaluokalle 
 Oppilas opiskelee harvinaista A-kieltä, jota ei voi 

opiskella omassa lähikoulussa 

Toissijainen haku (voit rastittaa yhden tai useamman kohdan) 

 Oppilaalla on sisaruksia koulussa 

(samanaikaisesti) 

 Oppilas opiskelee oman ala-asteen koulussa 

(Munkkiniemen ala-aste tai Munkkivuoren ala-aste) 
 Koulumatkan pituus 

Hakutoiveet järjestyksessä 

Koulun nimi 
Yleisluokka tai soveltuvuusluokan painotettu aine 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Muuta: 

Oppilaan allekirjoitus ja nimenselvennys 

Huoltaja 1 
Allekirjoitus ja nimenselvennys 

Huoltaja 2 
Allekirjoitus ja nimenselvennys 

Palautetaan Munkkiniemen yhteiskouluun 7.12.2022 klo 15 mennessä

Palautusosoite:  
Munkkiniemen yhteiskoulu 
Laajalahdentie 21  
00330 Helsinki 

tai myk@munkka.fi 

Lisätietoja voit kysyä opintosihteeri Katja Koskenvuolta (09 4777 6319, katja.koskenvuo@munkka.fi) 
tai opinto-ohjaaja Roope Karikoskelta (050 432 8653, roope.karikoski@munkka.fi). 
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