Hakemuksen lisätietolomake

Yhteishaussa harkintaan perustuvan valinnan kautta hakevan lisätiedot
Tämä harkintaan perustuvan valinnan lisätietolomake liitteineen ja yhteishaun
hakulomakkeen kopio on lähetettävä / toimitettava opistolle yhteishaun hakuaikana (ks.
hakutoimiston osoite sivun alaosassa).
Mikäli tätä lomaketta liitteineen ei toimiteta tai ne toimitetaan myöhässä, valinta tapahtuu
ilman harkintaan perustuvaa valintaa.

1. Hakijan henkilötiedot
Sukunimi

Etunimet

2. Hakukohde
Luettele ne koulutukset polut, joihin haet harkintaan perustuvalla valinnalla.
Merkitse koulutukset samassa hakutoive järjestyksessä, kun laitoit ne yhteishaussa.
Hakutoive

Opistovuosi oppivelvollisille kansanopistossa/ polun nimi

1. hakutoive
2. hakutoive
3. hakutoive
4. hakutoive
5. hakutoive
6. hakutoive
7. hakutoive

Hakemus palautetaan hakupalveluihin
Ranuan kristillinen kansanopisto
Hakupalvelut
Kansanopistontie 6
97700 RANUA

Puh. 040 703 2516

Hakulomakkeita ja todistusjäljennöksiä ei palauteta.

Sytymäaika
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3. Perustelut harkintaan perustuvalle valinnalle
Luettele ne henkilökohtaiset syyt, miksi haluat, että sinut valitaan opiskelemaan haluamaasi koulutuksiin harkintaan
perustuvan valinnan kautta. Erittele perustelut myös hakutoiveittain.
Tarkemman ohjeet liitteistä on kohdassa 4.
3.1. Harkintaan perustuvan valinnan henkilökohtainen syy / syyt.
Miksi haluat että sinut valitaan haluamiisi koulutuksiin harkintaan perustuvan valinnan kautta?

☐ 1 oppimisvaikeudet
☐ 2 sosiaaliset syyt
☐ 3 koulutodistusten puuttuminen
☐ 4 todistuksen vertailuvaikeudet
☐ 5 opintoihin riittämätön kielitaito
3.2 Perustelut edellä valittuun syyhyn / syihin

3.3. Hakutoiveittain eritellyt perustelut: (esim. miksi juuri tämä koulutus (tutkinto / koulutusohjelma)

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Jatka perusteluja tarvittaessa erillisessä liitteessä
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4. Maahanmuuttajahakijan lisätiedot
Vain maahanmuuttajataustaiset hakijat täyttävät kohdan 4 tiedot.
Todistukset tai muut selvitykset opinnoista ja kielitaidosta kohtaan 5.
Suomessa suoritetut peruskouluopinnot

Hakijan kotimassa (lähtömaassa) suoritetut opinnot

Kielitaito

5. Liitteet
Hakemukseen tulee aina liittää kopio yhteishakuun lähettämästäsi hakulomakkeesta.
Liitä hakemukseen sellaiset selvitykset, lausunnot tai todistukset yms., jotka tukevat ja vahvistavat asioita, joilla olet
hakemassa kohdassa 3 perustellut valintaasi. Kyseiset liitteet voivat olla esimerkiksi huoltajan, erityisopettajan,
opinto-ohjaajan, kuraattorin, psykologin tai lääkärin antamia lausuntoja tai selostuksia.
Liitä mukaan kopio viimeisimmästä peruskoulun päättö – tai välitodistuksesta, jos perusteluinasi ovat oppimisvaikeudet,

Liite 1
Liite 2 ☐

PAKOLLINEN LIITE! Kopio yhteishakuun lähettämästäsi hakulomakkeesta
(tulosta hakulomake www.opintopolku.fi -sivulta)

Viimeisin koulutodistus

Liite 3 ☐
Liite 4 ☐
Liite 5 ☐
Liite 6 ☐
Liite 7 ☐
Liite 8 ☐

5. Allekirjoitus
☐ Peruskoulu saa antaa lisätietoa tässä lomakkeessa kyseltyihin asioihin
☐ Peruskoulu ei saa antaa tietoja
Paikka ja päivämäärä

Hakijan allekirjoitus

.20
Paikka ja päivämäärä

Huoltajan allekirjoitus (alle 18-vuotias hakija)

.20

