HAKULOMAKE KYRÖNMAAN LUKION URHEILULINJALLE
HAKIJAN TIEDOT
Toimita tämä hakulomake täytettynä sekä valmentajan lausunto seitsemän päivää yhteishaun
loppumisen jälkeen Kyrönmaan lukioon. Mikäli tila ei riitä, käytä erillisiä liitteitä ja toimita ne
hakulomakkeen mukana.
Hakijan henkilötiedot

Sukunimi

Etunimi

Lähiosoite

Postinumero ja postitoimipaikka

Syntymäaika
Opinnot

Peruskoulu
Kaikkien aineiden keskiarvo

Liikunnan arvosana

Urheilu
Kirjaa lajit, joissa olet ollut
aktiivinen viimeisen
kauden aikana.

Päälaji

Seura

Sivulaji

Seura

Urheilutausta
Kirjaa ylös harrastuksesi
laatu viimeisen kolmen
vuoden ajalta. Seura,
tulokset, saavutukset tms.
olennainen tieto.

Kausi 20 -20

Valmennusryhmä
Ilmoita ne
valmennusryhmät, joihin
kuulut.

Seura (ryhmä tai joukkue, jossa harjoittelet)

Harjoittelutiedot
Kuvaile harjoitustaustaasi.

Montako vuotta olet harjoitellut säännöllisesti? ________v

Kausi 20 -20
Kausi 20 -20

Lajiliitto/maajoukkue

Alue/piiri

Päälajin ohjattuja harjoituksia

______h/vko

Päälajin omatoimisia harjoituksia

______h/vko

Muuta liikuntaa/harjoittelua

______h/vko

Harjoittelua yhteensä

______h/vko

Pidän harjoituspäiväkirjaa ( ) sähköisenä ( ) paperiversiona ( ) en pidä
Tavoitteet

Urheilussa

Opiskelussa

Hakemisen perustelut

Miksi haet urheilulinjalle?

Päiväys ja allekirjoitus

Päiväys

Hakijan allekirjoitus

Valmentaja lähettää valmentajan lausunnon erillisenä kirjeenä oppilaitokseen

VALMENTAJAN LAUSUNTO KYRÖNMAAN LUKION
URHEILULINJALLE HAKEMUKSEN LIITTEEKSI
Toimita tämä hakulomake täytettynä sekä valmentajan lausunto seitsemän päivää yhteishaun
loppumisen jälkeen Kyrönmaan lukioon Mikäli tila ei riitä, käytä erillisiä liitteitä ja toimita ne
hakulomakkeen mukana.
Hakija
Urheilijan tiedot
Valmentaja

Sukunimi

Etunimi

Sukunimi

Etunimi

Lähiosoite

Postinumero ja postitoimipaikka

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Onko urheilijalle laadittu harjoitussuunnitelma?

Kyllä ______ Ei ______

Kuinka usein olet mukana urheilijan harjoituksissa/kilpailuissa? ______ krt/vko
Oletko valmis tekemään urheilijalle vuosisuunnitelman, jota hän noudattaa
urheilulinjan lajiharjoituksissa?
Kyllä ______ Ei ______
Miten yhteistyötä koulun kanssa tulisi mielestäsi käytännössä toteuttaa, jotta se tukisi
urheilijan uraa ja opiskelua parhaalla mahdollisella tavalla?

Arvioi hakijan potentiaalia seuraavissa kohdissa asteikolla 1-5
1=paljon kehitettävää 2= tyydyttävä 3=hyvä 4=erinomainen 5= huippulahjakkuus
Lajitaidot

12345

Liikunnalliset yleistaidot

12345

Fyysiset valmiudet 1 2 3 4 5

Motivaatio, innokkuus

12345

Halu menestyä

12345

Urheilullinen elämäntapa

12345

Omatoimisuus

12345

Sitoutuminen määrätiet. harjoit. 1 2 3 4 5

Toimiminen harjoitusryhmässä

12345

Miksi valmennettavasi pitäisi mielestäsi hakeutua urheilulinjalle?

Päiväys ja allekirjoitus
(valmentajan)

Päiväys

Valmentajan allekirjoitus

