Tiedonsiirto perusopetuksesta toiselle asteelle
Tämä lomake on laadittu, jotta nuorta voidaan parhaalla mahdollisella tavalla tukea ja ohjata jatko-opiskelupaikassa.

1. OPISKELIJAN TIEDOT
Opiskelija (etu- ja sukunimi)

Äidinkieli (jos muu kuin suomi)
Osoite opiskelun aikana

Huoltajan nimi

Syntymäaika
Puhelinnumero

Asuminen
Vanhempien / huoltajan luona
Jos vain toisen vanhemman, kumman? __________
Yksin omassa asunnossa
Muulla tavoin, miten?
Huoltajan puhelinnumero

Huoltajan osoite (jos eri kuin opiskelijalla)

2. TIEDOT ERITYISESTÄ TUESTA
Millaista tukea olet aiemmissa opinnoissasi saanut?
Onko sinulle tehty erityisen tuen päätös ja laadittu HOJKS
Ei

Kyllä, liitä mukaan kopio HOJK:sta.

Onko sinulle laadittu oppimissuunnitelma ja oletko saanut tehostettua tukea?
Ei

Kyllä, liitä mukaan kopio oppimissuunnitelmasta.

Oppimisestani on tehty psykologinen tutkimus.
Ei

Kyllä, liitä mukaan kopio tutkimuksesta.

Olen saanut vapautuksen jostakin oppiaineesta?
En

Kyllä, mistä aineesta ja milloin? _______________________________________________

Oletko osallistunut suomi toisena kielenä opetukseen?
En

Kyllä

Onko sinulle tehty lukitesti?
Ei

Kyllä, liitä mukaan kopio lukilausunnosta

Onko sinulle annettu lisäaikaa tai muita erityisjärjestelyitä koetilanteessa?
Ei

Kyllä, millaisia _____________________________________________________________
Käännä
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3. OPISKELUN TUKEMISEEN LIITTYVIÄ TIETOJA
Onko sinulla ollut toistuvia ja merkittäviä arkeen liittyviä vaikeuksia?
Lukemisen ja/tai kirjoittamisen (luki-) vaikeutta
Vieraiden kielten oppimisen vaikeutta
Keskittymisen vaikeutta
Esiintymispelkoa
Väsymistä, heräämisen vaikeutta

Matematiikan oppimisen vaikeutta
Käden taitojen vaikeutta (käsitöissä, piirtämisessä)
Vaikeutta muistaa asioita
Jännittämistä

Kerro asiasta lisää:
_______________________________________________________________________________________
Onko sinua kiusattu?
Ei

Kyllä, Mitä haluat kertoa siitä?

_______________________________________________________________________________________
Missä asioissa olet hyvä?

Muita lisätietoja esim. terveydelliset seikat tai muut asiat, jotka vaikuttavat lukio-opiskeluun.

4. HARRASTUKSET JA VAPAA-AIKA
Miten vietät vapaa-aikaasi? Mitä harrastuksia sinulla on?

Päiväys
____.____.2020
_____________________________

______________________________

opiskelijan allekirjoitus

huoltajan allekirjoitus

Perusopetuslain 40 § Henkilötietojen salassapito ja käsittely Jos alle 18-vuotias oppilas siirtyy toisen opetuksen tai koulutuksen
järjestäjän tämän lain, lukiolain (629/1998) tai ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) mukaisesti järjestämään
opetukseen, toimintaan tai koulutukseen, aikaisemman opetuksen järjestäjän on salassapitosäännösten estämättä viipymättä
toimitettava oppilaan opetuksen tai koulutuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot uudelle opetuksen tai koulutuksen
järjestäjälle. Vastaavat tiedot voidaan antaa myös uuden opetuksen tai koulutuksen järjestäjän pyynnöstä.
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