Hakulomake
aikuisten perusasteelle 2016
HAKIJAN HENKILÖTIEDOT
Sukunimi

Etunimet

Henkilötunnus

Kotiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelin

Sähköposti

Sukupuoli
Nainen

Äidinkieli

Kansalaisuus

Mies

Mitä teet tällä hetkellä? Oletko kurssilla, koulussa, työssä, harjoittelussa tai
kotona?

Milloin loppuu?

KOULUTUS
Koulutus Suomessa. (Mikä koulutus ja missä?)

Milloin?

Koulutus ulkomailla. (Mikä koulutus ja missä?)

Milloin?

HAKEMINEN Mihin kouluun haet? Merkitse hakutoiveesi numeroilla 1 ja 2.
Merkitse hakutoiveesi numeroilla 1 tai 2.
Numero 1 on se koulu, johon eniten haluat ja johon menet tekemään kielikokeen.
Numero 2 on se vaihtoehto, johon haluat, jos et pääse ensimmäisenä hakuvaihtoehtona olevaan kouluun.

Numero:

Oulun aikuislukio, aikuisten perusaste (APP)

Numero:

Vuolle-opisto (entinen Pohjola-opisto), peruskoululinja maahanmuuttajille (Mape-linja).

Lupa tiedonsiirtoon
Suostun siihen, että hakemuksen tiedot ja kielikokeeni tuloksen saa siirtää seuraaville oppilaitoksille ja ohjaustahoille:
Oulun aikuislukio, Vuolle-opisto, Oulun kaupungin etsivä nuorisotyö. Oppilaitoksilla on yhteinen kielikoe ja tietojen
siirtäminen mahdollistaa sen, että voit hakea useampaan oppilaitokseen yhdellä kielikokeella. Jos et anna lupaa tietojen
siirtämiseen, sinua ei voida valita kuin siihen oppilaitokseen, jossa käyt kielikokeessa.
Oppilaitosten yhteinen kielikoe järjestetään 9.5.2016
Jos 1. hakutoiveesi on Oulun aikuislukio, osoitteessa Sairaalanrinne 5, Kastellin monitoimitalo,
kielikoe klo 10.00–12.00
Jos 1. hakutoiveesi on Vuolle-opisto, osoitteessa Kaarretie 14 (Tuira)
kielikoe klo 10.00–12.00 ja matematiikan koe klo 12.30–14.30.

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi.
Paikka ja aika

Hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys

Hakulomake
aikuisten perusasteelle 2016
Aikuisten perusasteiden yhteinen haku








Hakuaika 4.4.–25.4.2016
Hakemukset on postitettava viimeistään 22.4.2016.
Hakemus lähetetään siihen oppilaitokseen, joka on ensimmäisenä hakuvaihtoehtona.
Kielikoe on 9.5.2016 klo 10.00–12.00. Kielikokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua.
Muista tulla ajoissa kielikokeeseen!
Jos hakijaa ei valita ensimmäisenä hakuvaihtoehtona olevaan kouluun,
hänen hakemuksensa toimitetaan seuraavana hakutoiveena olevaan kouluun.
Jos hakijaa ei valita mihinkään kouluun, 15–29-vuotiaiden osalta tiedot toimitetaan Oulun
kaupungin etsivään nuorisotyöhön.
Lisätietoa: www.ouka.fi/ouka/nuoret/etsiva-nuorisotyo
Tulokset ilmoitetaan 23.5.2016 mennessä.

Aikuisten perusasteet
Oulun aikuislukio, aikuisten perusaste (APP)
Peruskoulun kesto on 2 vuotta. Koulu on kurssimuotoinen. Koulutus on tarkoitettu oppivelvollisuusiän
ylittäneille nuorille ja aikuisille. Koulutuksen tavoitteena on peruskoulun päättötodistus. Kielitaitosuositus
on A2.1. Matematiikan ja englannin voi aloittaa ilman aikaisempia opintoja.
Yhteystiedot:
Opinto-ohjaaja Henna Aikio, p. 044 703 9374, henna.aikio@eduouka.fi
Suomi toisena kielenä -ainevastaava, Jaana Seppä, p. 044 703 9756, jaana.seppa@eduouka.fi
Hakemukset osoitteeseen: Oulun aikuislukio, APP-haku, Sairaalanrinne 5, 90220 Oulu
Lisätietoa: www.oulunaikuislukio.fi
Vuolle-opisto (entinen Pohjola-opisto), peruskoululinja maahanmuuttajille (Mape-linja)
Peruskoululinjan kesto on 2 vuotta. Koulu on vuosiluokkainen. Koulutus on tarkoitettu oppivelvollisuusiän
ylittäneille maahanmuuttajille. Koulutuksen tavoitteena on peruskoulun päättötodistus. Kielitaitosuositus
on vähintään A2.1. Perustaidot matematiikasta vaaditaan, englannin ja ruotsin opiskelun voi aloittaa ilman
aikaisempia opintoja.
Yhteystiedot:
Koulutuspäällikkö Marja Paloste p. 040 591 7989, marja.paloste@vuolleoulu.fi
Opiskelijapalveluvastaava Anna Björnfot p. 044 786 1618, anna.bjornfot@vuolleoulu.fi
Hakemukset osoitteeseen: Vuolle-opisto, Kaarretie 14, 90500 Oulu
Lisätietoa: www.vuolleopisto.fi

Kielitaito

Matematiikan
perustaidot

Ruotsi

Oulun aikuislukio

A2.1 suositus

Ei vaadita

Ei opiskella

Vuolle-opisto

A2.1 suositus

Vaaditaan

Opiskellaan

Muuta
huomioitavaa
Myös perusasteen
alkuvaiheen
opintoja
Erillinen perusasteen
alkuvaiheen linja
(Alma-linja)

Kielikoe 9.5.2016 alkaen klo 10.00 (ole paikalla 9.45)
Vuolle-opisto, osoite Kaarretie 14
Oulun aikuislukio, osoite Sairaalanrinne 5, Kastellin monitoimitalo
Mene kielikokeeseen siihen oppilaitokseen, joka on 1. hakutoiveesi.

