ESPOON KAUPUNKI

Pääkaupunkiseudun yhteinen opiskelutietolomake perusopetuksesta jatko-opintoihin
Tämä lomake on laadittu, jotta oppilasta voidaan parhaalla mahdollisella tavalla tukea ja ohjata jatko-opiskelupaikassa. Lomakkeen täyttäminen on vapaaehtoista. Tämän tiedonsiirtolomakkeen tiedot ovat luottamuksellisia. Näiden tietojen antaminen ei vaikuta opiskelupaikan saamiseen. Oppilas toimittaa lomakkeen itse siihen oppilaitokseen, johon hän siirtyy perusopetuksen jälkeen. Oppilaan opetuksen
tai koulutuksen järjestämisen kannalta välttämättömien tietojen toimittaminen säädetään perusopetuslain pykälässä 40.1)

1 Oppilaan
tiedot

Sukunimi ja etunimet (kutsumanimi alleviivataan)
Osoite

Syntymäaika

Postinumero ja –toimipaikka

Puhelinnumero

Sähköposti
2 Perusopetuksen tiedot

Peruskoulu
Oppilaanohjaajan/ohjauksesta vastaavan nimi
Puhelin

Sähköposti

Muu vastuuhenkilö
Puhelin
3 Huoltajien
tiedot

Sähköposti

Huoltaja
Osoite

Opev 122 Pääkaupunkiseudun yhteinen opiskelutietolomake perusopetuksesta jatko-opintoihin 17.3.2015

Puhelinnumero

Postinumero ja -toimipaikka
Sähköposti

Huoltaja
Osoite
Puhelinnumero

Postinumero ja -toimipaikka
Sähköposti

4 Koulutushis- Kuinka monta vuotta olet käynyt koulua Suomessa
toria
Oletko käynyt koulua muualla kuin Suomessa?
Kyllä
En
Mitkä ovat kotikielesi?

5 Oppimisen
tukitoimet

Kuinka monta vuotta?
Oletko opiskellut ruotsin kieltä?
Kyllä
En

Oletko opiskellut suomea vuosiluokilla 7-9:
suomi äidinkielenä oppimäärän mukaan
suomi toisena kielenä oppimäärän mukaan
Oletko osallistunut maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavaan opetukseen vuosiluokilla 7-9:
Kyllä
En
Missä oppiaineissa/asioissa olet saanut tukea?
matemaattisissa aineissa (ma, fy, ke)
Kyllä
Ei
englannin opiskelussa
Kyllä
Ei
ruotsin opiskelussa
Kyllä
Ei
lukemisessa/kirjoittamisessa
Kyllä
Ei
Jossain muussa, missä
Kyllä
Ei
Onko sinulle tehty
erityisen tuen päätös ja laadittu Hojks
oppimissuunnitelma

Kyllä
Kyllä

Ei
Ei

5 Oppimisen
tukitoimet

Onko sinulla ollut vuosiluokilla 7-9 yksilöllistetty oppimäärä jossain oppiaineessa
Missä
Kyllä
Ei
Oletko opiskellut pienryhmässä (esim. jopo, paja, erityisluokka) vuosiluokkien 7-9 aikana?
Kyllä
En
Lisätietoja pienryhmästä:

6 Opiskeluun
liittyvät asiat

Mikä on innostanut tai kiinnostanut sinua koulunkäynnissäsi?

Mitä luottamustehtäviä sinulla on ollut vuosiluokkien 7-9 aikana?
tukioppilas
oppilaskuntatoiminta
kerho-ohjaaja
muita, mitä
Mikä työ tai ala sinua kiinnostaa?

7 Opinnot
toisella asteella

vertaissovittelu

Mitä ajattelet tulevista opinnoistasi?

Keneltä toivoisit saavasi tukea tulevassa oppilaitoksessasi?
ryhmänohjaajalta
opinto-ohjaajalta
kuraattorilta
psykologilta
Minkälaista tukea toivoisit saavasi tulevissa opinnoissasi?

erityisopettajalta
S2-opettajalta

Muuta, mitä toivoisit otettavan huomioon opetuksen järjestämisessä (esim. terveydelliset tekijät)

Huoltajan terveiset

8 Oppilaan ja
huoltajan
allekirjoitukset

Päiväys

Päiväys

Oppilaan allekirjoitus

Huoltajan allekirjoitus

Opiskelutietolomake saattaa täytettynä sisältää osin salassa pidettävää tietoa Lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta (1999/621) 24 §:n 1 momentin 25, 30 ja 32 kohtien perusteella. Lukiolain (629/1998) 32 §:ssä ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 42 §:ssä on määritelty tietojen vastaanottajan salassapitovelvollisuus. Salassa pidettävän tiedon antamisesta säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 29 §:n 1 momentissa ja oikeudesta käsitellä henkilötietoja henkilötietolain (523/1999) 8 ja 12 §:ssä.

) Perusopetuslain 40§: Jos alle 18-vuotias oppilas siirtyy toisen opetuksen tai koulutuksen järjestäjän tämän lain, lukiolain (629/1998), ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) tai ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain
(631/1998) 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. (30.12.2013/1288).
1

