LUOTTAMUKSELLINEN LOMAKE
1. HENKILÖTIEDOT

Sukunimi: ___________________________________________________________________________
Etunimet: ___________________________________________________________________________
Henkilötunnus: _______________________________________________________________________

2. KOULUHISTORIA

Edellisen oppilaitoksesi nimi:
Yläkoulu, missä _______________________________________________________________________________________
10.luokka, missä ______________________________________________________________________________________
Keskeytyneet opinnot, mikä koulutus ja missä _______________________________________________________________
Mitä harrastan ja montako kertaa viikossa ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Joudun olemaan poissa koulusta harrastusten takia. Kuinka usein? ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

3. SÄÄNNÖLLISET
HARRASTUKSET

4. TERVEYS





5. TUKITOIMET
PERUSOPETUKSESSA









Minulla on perussairaus (esim. diabetes, epilepsia ym.)_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Minulla on erityisruokavalio, mikä ________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Minulla on muita terveyteen liittyviä asioita, jotka voivat vaikuttaa opiskeluuni. (esim. kuulo, värinäkö, käsiala, ym.) ________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Olen saanut perusopetuksessa opettajan antamaa tukiopetusta: Missä aineissa
________________________________________________
Olen saanut perusopetuksessa erityisopettajan tukea
 alakoulussa: missä aineissa / miksi ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
 yläkoulussa: missä aineissa / miksi ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Olen opiskellut yksilöllistetyn opetussuunnitelman mukaan. Missä aineissa: ______________________________________________
Olen opiskellut erityisluokalla tai pienryhmässä (0-luokka, startti, jopo, paja tms.) __________________________________________
Minulla on todettu lukivaikeus. Lausunto lukivaikeudesta ei ole / on laadittu (ajankohta): _____________________________________
Olen saanut muuta tukea
 kuraattori
 psykologi
 terveydenhoitaja
 muu koulun työntekijä ______________________________________________
Tietyt oppiaineet ovat työläitä/vaikeita. Mitkä ______________________________________________________________________
Toivon saavani tukea seuraavissa oppiaineissa:_______________________________________________________________
Tietyt asiat haittaavat mahdollisesti koulunkäyntiäni. Mitkä___________________________________________________
Haluan muuta tukea opinnoissani. Missä asioissa tai keneltä toivoisit saavasi tukea ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

6. TUEN TARVE






7. MUITA OPINTOJEN
ALOITTAMISEN JA
SUUNNITTELUN KANNALTA
TÄRKEITÄ TIETOJA

 Äidinkieli / kotona puhuttu kieli muu kuin suomi, mikä / mitkä: _________________________________________________________
 Olen asunut ulkomailla, milloin: _________________________________________________________________________________
 Olen käynyt koulua ulkomailla, yhteensä vuotta: ____________________________________________________________________
Muita asioita:
___________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

8. OPINNOISSANI
HUOMIOITAVIA ASIOITA



9. SUOSTUMUS
TIEDONVAIHTOON

 Kiellämme tietojeni antamisen edellisestä koulusta.
Salliessani tietojen luovuttamisen, lisätietoja voi tarvittaessa kysyä minut parhaiten tuntevalta henkilöltä, joka on (nimi ja/tai ammattinimike)
______________________________________
Olen tietoinen siitä, että opiskelun asianmukaisen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot saa tarvittaessa välittää koulun
henkilöstön edustajalta toiselle. Tähän lomakkeeseen kirjattuja tietoja saa luovuttaa ainoastaan opiskelijahuollolle ja opetukseni
toteutuksesta vastaaville opettajille lukiossa. Annetut tiedot ovat luottamuksellisia eivätkä vaikuta opiskelijan opintojen arviointiin.

Opintojeni sujumisen kannalta haluaisin / haluaisimme keskustella opiskeluun tai elämäntilanteeseen liittyvistä asioista lukion
työntekijöiden kanssa. Toivon, että seuraava henkilö / seuraavat henkilöt ottavat meihin yhteyttä.
 rehtori
 ryhmänohjaaja
 opinto-ohjaaja
 terveydenhoitaja
 lukiopsykologi
 kuraattori
 erityisopettaja

Paikka ja aika______/______20______

Huoltajan allekirjoitus

Opiskelijan allekirjoitus

