Oulu International School/ Oulun kansainvälinen koulu
Student Application Form for gr 1/ Hakulomake 1. luokalle
APPLICANT/ HAKIJA
To be filled by guardian/ Huoltaja
täyttää

□ Suomalainen

Surname/ Sukunimi

First names/ Etunimet

Date of birth and social security code/
Henkilötunnus

Home address and postal code/ Osoite ja postitoimipaikka *)

Arvioitu Suomeen saapumisaika/
Estimated time of arrival to Finland

Mother tongue(s)/ Äidinkieli (-kielet)

Nationality/ Kansalaisuus

Home tongue(s)/ Kotikieli (-kielet)

Guardian 1 /Huoltaja 1

1st Guardian’s tel. and e-mail/ 1. huoltajan puh. ja sähköposti

Guardian 2 / Huoltaja 2

2nd Guardian’s tel. and e-mail/ 2. huoltajan puh. ja sähköposti

□ Suomalainen

suomalaiskoulusta

paluumuuttaja

□ Ulkomaalainen

Applicant’s religion / Hakijan uskonto
In the City of Oulu, Evangelical Lutheran and Greek Orthodox
students are placed in their own religion groups. Muslim and
Roman Catholic students generally attend their own religion
groups if there are enough participants. If your religion is ANY
OTHER than Ev.Luth., Orthodox, Islam or Roman Catholic,
please select one of the following tuition groups offered by the
City of Oulu:
Oulun kaupungissa ev.lut ja ortodoksioppilaat ohjataan suoraan
omiin uskontoryhmiinsä. Muslimi- ja katoliset oppilaat osallistuvat
pääsääntöisesti oman uskontoryhmänsä opetukseen, jos ryhmä
muodostuu. Jos uskontosi on JOKIN MUU kuin ev.lut, ortodoksi,
islam tai katolinen, valitse yksi seuraavista Oulun kaupungin
tarjoamista opetusryhmistä:

□ Ethics / Elämänkatsomustieto
□ Evangelical Lutheran/ ev.lut.
□ Orthodox/ ortodoksi
□ Islam/ islam (jos ryhmä
muodostuu)

□ Roman Catholic/
roomalaiskatolinen (jos ryhmä
muodostuu)

SCHOOL HISTORY/ KOULUHISTORIA
Name of current preschool/school/ Nyk. esikoulu/koulu ja luokka-aste
Principal (tel.)/ Rehtori (puh.)
Pre-school/Class Teacher (tel.)/ Esiopettaja/Luokanopettaja (puh.)
In what languages has the child received formal education in the past (years)?/ Millä kielillä hakija on saanut
opetusta (vuodet)?
PRE-SCHOOL/CLASS TEACHER’S STATEMENT/ ESIOPETTAJAN/LUOKANOPETTAJAN LAUSUNTO
Students applying from abroad, please fill in as appropriate/ Ulkomailta hakevat täyttävät soveltuvin osin
Finnish studies/ suomenkielen opinnot

□ Mother Tongue / äidinkieli □ Second Language / S2-kieli
excellent/
erinomainen

Writing and reading skills/
Kirjalliset valmiudet
Oral skills/ Suulliset valmiudet

good/
hyvä

satisfactory/
tyydyttävä

weak/
heikko

Oulu International School/ Oulun kansainvälinen koulu
Student Application Form for gr 1/ Hakulomake 1. luokalle

PRE-SCHOOL TEACHER’S STATEMENT/ ESIOPETTAJAN/LUOKANOPETTAJAN LAUSUNTO
Students applying from abroad, please fill in as appropriate/ Ulkomailta hakevat täyttävät soveltuvin osin
English studies / englanninkielen opinnot

□ Mother Tongue/ äidinkieli □ Second Languagei
excellent/
erinomainen

good/
hyvä

satisfactory/
tyydyttävä

weak/
heikko

Writing and reading skills/
Kirjalliset valmiudet
Oral skills/ Suulliset valmiudet

How long has the applicant learned English (years/months)?/ Kuinka kauan oppilas on opiskellut
englantia (v/kk)?
Has the applicant lived abroad? Where and when?/ Onko hakija asunut ulkomailla? Missä ja milloin?

Other activities that have improved the applicant’s English skills (camps, clubs etc.)/
Muita aktiviteetteja, jotka ovat parantaneet englannin taitoja (leirit, kerhot jne.)

PLACE AND DATE/
PAIKKA JA AIKA

SIGNATURES/ ALLEKIRJOITUKSET
Pre-school/Class/Homeroom Teacher’s signature and printed name /
Esiopettajan/luokanopettajan/luokanvalvojan allekirjoitus ja nimenselvennys

1st Guardian’s signature and printed name/ 1. huoltajan allekirjoitus ja
nimenselvennys

2nd Guardian’s signature and printed name/ 2. huoltajan allekirjoitus ja
nimenselvennys

*) Applicant can be admitted to OIS only if they live in the same address with their legal guardian in Oulu.
If the applicant is other than Finnish citizen, please attach copy of passport and residence permit.
This form must be submitted to the school office before the entrance test.
Please return the completed application form to the office of Oulu International School on 31.1.2017 at
the latest.
Lomake palautetaan täytettynä Oulun kansainvälisen koulun toimistoon kouluun viimeistään 31.1.2017.
Oulu International School
Office administrator Kati Tiikkainen (kati.tiikkainen@ouka.fi)
Kasarmintie 4
90130 Oulu
FINLAND
Fax: +358-8-557 1423
Info evening on 18.1.2017 at 18:00./ Infotilaisuus kaikille kiinnostuneille 18.1.2017 klo 18:00.
Language proficiency assessment on 17.2.2017 at 13:00./ Kielitestaus 17.2.2017 klo 13:00.

