Pohjantähti-opisto

HAKULOMAKE / APPLICATION FORM

1. HAKUKOHDE / TARGET PROGRAMME
Koulutuksen nimi / Programme name

Koulutusaika / Study period

2. HAKIJA / APPLICANT
Sukunimi / Family name

Etunimet / First names

Syntymäaika tai henkilötunnus / Date of birth or personal identity code
Sukupuoli / Gender

□ Nainen / Woman

□ Mies / Man

□ Muu / Other:

Kotimaa (jos muu kuin Suomi) / Country of origin

Äidinkieli (jos muu kuin suomi) / Native language

Osoite / Street address

Postinumero ja -toimipaikka / Postal code and municipality

Sähköposti / Email

Puhelinnumero / Phone number

Korkein koulutusaste /
Highest education level

/
□ Peruskoulu
Basic education

/
Lukio / Upper
Korkeakoulu /
□ Ammattikoulu
Vocational education □ secondary education □ Higher education

Koulutus Suomessa (jos muu kuin korkein koulutusaste) / Education in Finland
Tilanne tällä hetkellä /
Current occupation

□ Opiskelija / Student □ Työssä / Working

/
□ Työtön / Unemployed □ Kotivanhempi
Stay-at-home parent

3. HUOLTAJA TAI MUU YHTEYSHENKILÖ / GUARDIAN OR OTHER CONTACT PERSON
Sukunimi / Family name

Etunimi / First name

Suhde hakijaan / Relationship to the applicant
Osoite / Street address

Postinumero ja -toimipaikka / Postal code and municipality

Sähköposti / Email

Puhelinnumero / Phone number

4. HAKUPERUSTEET / BASIS FOR APPLYING
Miksi haet tähän koulutukseen? / Why are you applying to this programme?

Muuta huomioitavaa (esim. pitkäaikaissairaus) / Additional information (e.g. chronic illness)

5. TIETOSUOJA / DATA PROTECTION
Saako yhteystietojasi käyttää markkinointiin? / May your
contact information be used for marketing purposes?

□ Kyllä / Yes

□ Ei / No

Allekirjoittamalla tämän lomakkeen annat suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn oppilaitoksen tietosuojakäytännön
mukaisesti. Lisätietoja: www.pto.fi
By signing this form, you agree that personal data can be processed according to the institution’s data protection practices.
More information in Finnish: www.pto.fi
6. ALLEKIRJOITUS / SIGNATURE
Päiväys ja hakijan allekirjoitus / Date and applicant’s signature
Huoltajan allekirjoitus (jos hakija on alaikäinen) / Guardian’s signature (if applicant is underage)

7. HAKEMUKSEN JÄTTÄMINEN / SUMBITTING THE APPLICATION
Liitä hakemukseen kopiot peruskoulun päättötodistuksesta ja muista valintaa tukevista todistuksista.
Postita hakemus osoitteeseen Pohjantähti-opisto, Pohjantie 23, 94400 Keminmaa.
Vaihtoehtoisesti skannaa hakemus ja lähetä se liitteineen sähköpostilla osoitteeseen opisto@pto.fi. /
Include copies of the basic education certificate and other certificates supporting the selection as appendices.
Send the application by mail to Pohjantähti-opisto, Pohjantie 23, 94400 Keminmaa.
Alternatively, send a scanned copy of the application and its appendices by email to opisto@pto.fi.
8. OPPILAITOKSEN MERKINTÖJÄ / TO BE FILLED BY THE INSTITUTION

