
 Nimi

 Osoite

 Huoltajan nimi
 (Laskun vastaanottaja)

 Toisen huoltajan nimi

 Henkilötunnus

 Oppilaan gsm

 Kotipuh.

 Gsm / työpuh.

 Gsm / työpuh.

 Sähköpostiosoite
 (HUOM! Tärkeä koulun tiedotukseen)

 Sisarukset kuvataidekoulussa

 Muita tietoja

    VALMISTAVAT (4-6 v.) JA PERUSRYHMÄT (6-12 v.)

    Merkitse ao. opetuspisteistä sopivin (1) ja mahdolliset (2,3) 

   TYÖPAJAT (yli 12 v.)

    Merkitse ao. sopivin (1) ja mahdollinen (2) työpaja eri opetuspisteistä

HAKULOMAKE 2018-2019
U U S I L L E  O P P I L A I L L E

Uusille oppilaille ilmoitetaan opiskelupaikasta viimeistään 15.8. mennessä. Muut hakijat ovat jonossa ja heille ilmoitetaan kun paikka vapautuu. 
Jonotus on voimassa koko lukuvuoden. Hakuajan (1.4. -30.4) jälkeen voi myös ilmoittautua jonoon palauttamalla hakulomakkeen koulun toimis-
toon. Voit palauttaa lomakkeen postitse tai liitteenä sähköpostiosoitteeseen toimisto@kuvataide.fi. HUOM: Mikäli lähetät täytetyn PDF -tiedoston 
sähköpostilla niin nimeäthän tiedoston oppilaan nimellä ja varmistathan, että tiedot ovat tallentuneet lomakkeeseen.

Lukukausimaksu on ryhmästä riippuen 175 - 210 e

HELSINGIN KUVATAIDEKOULU, STRÖMSIN TAIDEKARTANO, UNTUVAISENTIE 10, 00820 HELSINKI
p. 09-7591964        www.kuvataide.fi          toimisto@kuvataide.fi

Helsingissä ______/_______2018 __________________________________________________________
Huoltajan allekirjoitus

 

STRÖMSIN TAIDEKARTANO
Kuvataide (PIMA)
Keramiikka
Mediataide
Animaatio ja video
Valokuva
Muotoilupaja
Visual art workshop in English

KÄPYLÄN OPETUSPISTE
Kuvataide (PIMA)
Mediataide
Keramiikka
Visual art workshop in English

VUOTALO
Kuvataide (PIMA)
Arkkitehtuuri ja ympäristö

PIKKU HUOPALAHDEN NUORISOTALO
Kuvataide (PIMA)

KAISANIEMI
Kuvataide (PIMA)

  
  Strömsin taidekartano       
 
  Strömsin taidekartano (aamupäiväryhmä 4-6 vuotiaille)

  Kaisaniemi 

  Käpylän opetuspiste  

  Lauttasaaren nuorisotalo   

  Pikku Huopalahden nuorisotalo

  Saseka-talo  

  Viikki, asukastalo Kaari   
  
  Vuosaaren muut opetuspisteet
  
  Vuotalo 
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