
 

Lisa 1 Koolikoha taotlemise avaldus kohalikule omavalitsusele esitamiseks / 
Application for a school place / Заява на шкільне місце 
Taotluse esitaja andmed / Details of the applicant / Дані про заявника 

Taotluse esitaja ees- ja perekonnanimi / Applicant's first and last name / Ім'я та прізвище 
заявника: 

  
Taotluse esitaja Eesti isikukood või sünniaeg / Applicant 's personal Estonian identification 
code / Особистий ідентифікаційний код заявника:            

 

Kontakttelefon / Contact phone / Контактний телефон: 

  
e-posti aadress / e-mail address / адреса електронної пошти:  

  
Lapse ees- ja perekonnanimi / Child's first and last name / Ім'я та прізвище дитини:  
(trükitähtedega / in capitalletters / великими літерами) 

  
Lapse Eesti isikukood või sünniaeg/ Child 's personal Estonian identification code or date 
of birth / Особистий ідентифікаційний код дитини або дата народження:             

Lapse kodune keel / Child's mother tongue / Рідна мова дитини:  

  
Elukoht Eestis / Address in Estonia / Aдреса в Естонії 

 
 

Soovitud kool Põhja-Sakala vallas / The school you want to apply in Põhja-Sakala 
municipality / Бажаний школа в приході Põhja-Sakala  

 
 

Kooli nimi, kus laps Ukrainas õppis, ja õppekeel / Name of the school where the child was 
educated in Ukraine and language of instruction / Назва школи, в якій дитина здобула 
освіту в Україні та мова навчання: 

  
Klass, milles laps eelnevalt õppis / Class in which the child was previously enrolled / Клас, 
до якого раніше була зарахована дитина:  

  
 
Kinnitan, et minu poolt esitatud andmed on õiged ning annan nõusoleku taotluses märgitud andmete 
kasutamiseks koolikoha määramisel. 

I confirm that  the information provided by me is correct and I consent to the use of the information provided 
in the application to determine the place of school. 

Я підтверджую, що надана мною інформація правильна, і даю згоду на використання інформації, 
наданої в заявці, для визначення місця школи. 
 

 
Kuupäev / Date / дата: 
Allkiri / Signature / підпис: 


