Tiedonsiirto perusopetuksesta toiselle asteelle / SYKSY 2022 / Hyvinkään lukio
Tämä lomake on laadittu lukion opiskeluhuollon ja oppimisen tuen käyttöön, jotta nuorta voidaan tukea ja ohjata lukiossa.

1. OPISKELIJAN TIEDOT
Opiskelija (etu- ja sukunimi)

Syntymäaika

Luokka lukiossa

Puhelinnumero

Osoite opiskelun aikana

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

Huoltajan nimi

Huoltajan puhelinnumero

Huoltajan osoite

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

Kyllä

Onko sinulle laadittu oppimissuunnitelma ja oletko saanut tehostettua tukea?
Ei

Kyllä

Onko oppimiseesi liittyen tehty psykologin tutkimus?
Ei

Kyllä, missä ja milloin? ________________________________________________________

Oletko saanut vapautuksen jostakin oppiaineesta?
En

Kyllä, mistä aineesta ja milloin? _______________________________________________

Oletko osallistunut suomi toisena kielenä opetukseen?
En

Kyllä

Opiskelija voi suorittaa äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen suomi toisena kielenä ja kirjallisuus oppimäärään perustuvana kokeena, jos hänen äidinkielensä ei ole suomi, ruotsi tai saame ja hän on
opiskellut suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän mukaiset opinnot. Valinta suomi
äidinkielenä - tai suomi toisena kielenä -oppimäärän välillä tehdään lukion alkaessa.
Onko sinulle tehty lukitesti?
Ei

Kyllä, liitä mukaan kopio lukilausunnosta

Onko sinulle annettu lisäaikaa tai muita erityisjärjestelyitä koetilanteessa?
Ei

Kyllä, millaisia _____________________________________________________________

Opiskelijan on mahdollista saada yksilökohtaista ja/tai ryhmämuotoista oppimisen tukea lukiossa. Tuen
pariin opiskelija voi hakeutua itse tai huoltajan yhteydenotolla ilman erillistä päätöstä. Tietoa oppimisen- ja
opiskeluhuollon tuesta löytyy lukion internetsivuilta ja tukitoimista tiedotetaan myös Hyvinkään lukion
Wilman kautta sekä vanhempainilloissa.
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3. OPISKELUN TUKEMISEEN LIITTYVIÄ TIETOJA
Onko sinulla viime aikoina ollut seuraavia vaikeuksia?
Lukemisen ja/tai kirjoittamisen (luki-) vaikeutta
Matematiikan oppimisen vaikeutta
Vieraiden kielten oppimisen vaikeutta
Käden taitojen vaikeutta
Keskittymisen vaikeutta
Vaikeutta muistaa asioita
Esiintymispelkoa
Jännittämistä
Väsymistä, heräämisen vaikeutta
Yksinäisyyttä
Runsaasti poissaoloja koulusta
Liiallista pelaamista
Jotain muuta opiskeluun tai omaan jaksamiseesi vaikuttavaa
Mitä/millaisia asioita?
Onko sinua kiusattu?
Ei

Kyllä, Mitä haluat kertoa siitä

Toivon yhteydenottoa ja/tai tapaamisaikaa opiskelun tueksi (laita rasti ruutuun):
opinto-ohjaajalta
rehtorilta
erityisopettajalta
kuraattorilta
psykologilta
toivon aikaa mutten osaa itse valita kenelle
Kerro halutessasi mihin toivot erityisesti tukea/apua?

Mitkä asiat sinua mietityttää tai jännittää lukion alkamisessa?

HARRASTUKSET JA VAPAA-AIKA
Missä asioissa olet hyvä? Miten vietät vapaa-aikasi? Mitä harrastuksia sinulla on?

Opiskeluun vaikuttavia asioita (esimerkiksi terveydentilastasi), joita haluat kertoa. Muita lisätietoja:

Oppivelvollisuus päättyy, kun oppivelvollinen täyttää 18 vuotta tai kun oppivelvollinen on tätä ennen hyväksytysti suorittanut toisen
asteen tutkinnon. Oppivelvollinen voidaan katsoa eronneeksi oman ilmoituksen perusteella vain silloin, jos oppivelvollinen on aloittanut
uudet oppivelvollisuuslain 4 §:ssä tarkoitetut opinnot. Jos oppivelvollinen ei ole aloittanut uusia opintoja, koulutuksen järjestäjän on
ilmoitettava oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttäneen oppivelvollisen yksilöinti- ja yhteystiedot oppivelvollisen asuinkunnalle
sekä ilmoitettava oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. Lisäksi nuoren
yksilöinti- ja yhteystiedot on sen estämättä, mitä tietojen salassapidosta säädetään, luovutettava nuoren kotikunnalle etsivää
nuorisotyötä varten.

Päiväys __ .__.2022

________________________

__________________________

opiskelijan allekirjoitus

huoltajan allekirjoitus

Perusopetuslain 40 §: Jos alle 18-vuotias siirtyy toisen koulutuksen järjestäjän tämän lain, lukiolain, ammatillisesta koulutuksesta annetun
lain tai ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaisesti järjestämään koulutukseen, tulee aikaisemman opetuksen järjestäjän
salassapitosäännösten estämättä toimittaa oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot uudelle koulutuksen
järjestäjälle. Vastaavat tiedot voidaan antaa myös uuden koulutuksen järjestäjän pyynnöstä. (30.12.2013/1288)

