MONIKIELISEN OPPILAAN ILMOITTAUTUMINEN
PERUSOPETUKSEEN TAI PERUSOPETUKSEEN
VALMISTAVAAN OPETUKSEEN
Haemme lapsellemme koulupaikkaa: _____ / _____ 20 ______ alkaen
valmistavaan opetukseen, ______________________________ kouluun, ________ luokalle
inklusiiviseen valmistavaan opetukseen, ___________________kouluun, ________ luokalle
lähikouluun*, _________________________________________kouluun, ________ luokalle
muuhun kuin ensisijaiseen kouluun, ______________________ kouluun, ________ luokalle
Perustelut:
Oppilaan tiedot
Sukunimi

Etunimet

tyttö

Syntymäaika (päivä/kuukausi/vuosi) tai
suomalainen henkilötunnus

Nykyinen osoite

poika

Osoite muuttuu, päivämäärä

Tuleva osoite

Oppilaan matkapuhelin

Kotikunta

Kansalaisuus (ellei Suomen)

Kotona puhutut kielet

Äidinkieli

Maahanmuuttostatus

Muuttomaa

Suomeen muuttopäivä

Opetukseen ilmoittautuminen

pakolainen
turvapaikanhakija
muu, mikä: _____________________________________

Osallistuu suomi toisena kielenä -opetukseen

Osallistuu oman äidinkielen opetukseen
Oleskelupäätös alkaen _____ / _____ 20 _____
Kieli: _____________________________________
Voimassa _____ / _____ 20 _____

Uskonto tai elämänkatsomus
Uskontokunta:

ev.lut. srk

ort. srk

rek.usk. yhdyskunta

muu, mikä: _________________________________

ei uskontokuntaa
Oppilas osallistuu
ev.lut. uskonnon opetukseen
ort. uskonnon opetukseen
elämänkatsomustiedon opetukseen
oman uskonnollisen yhdyskunnan järjestämään opetukseen (selvitys liitteenä)
pyytää oman uskonnon opetusta, minkä ___________________________________________________
Oppilas

saa /

ei saa osallistua koulun järjestämiin uskonnollisiin tilaisuuksiin

Huoltajuus (rastita oikea vaihtoehto)
Huoltajat asuvat yhdessä
Huoltajat eivät asu yhdessä:
muu huoltaja, kuka?

yhteishuoltajuus

yksinhuoltaja, äiti

yksinhuoltaja, isä
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Huoltajan tiedot
Sukunimi

isä

äiti

muu

Lähiosoite

Etunimi

Puh. kotiin

Postinumero ja postitoimipaikka

Puh. töihin

Huoltajan syntymäaika (päivä/kuukausi/vuosi)
tai suomalainen henkilötunnus

salainen

Sähköpostiosoite

Huoltajan tiedot
Sukunimi

isä

äiti

muu

Lähiosoite

Etunimi

Puh. kotiin

Postinumero ja postitoimipaikka

Puh. töihin

Huoltajan syntymäaika (päivä/kuukausi/vuosi)
tai suomalainen henkilötunnus

salainen

Sähköpostiosoite

Kuvaus- ja tiedonsiirtoluvat
KUVAUSLUVAT
Oppilaan kuvan
saa
ei saa julkaista koulun julkaisuissa.
Oppilaan kuvan
saa
ei saa julkaista internetissä.
Oppilaan kuvan
saa
ei saa julkaista tiedotusvälineissä.
TIEDONSIIRTOLUPA
Oppilaan opintoihin liittyviä tietoja
saa
ei saa antaa oppilaan kanssa työskenteleville viranomaisille
perusopetuksen aikana sekä siirtymävaiheessa toisen asteen opintoihin.
Aiempi koulu tai päiväkoti
Koulun nimi / päiväkodin nimi

luokka / ryhmä

Sijaintikunta tai -kaupunki
Opetuksen päättymispäivä
Opettajan ja koulun / päiväkodin yhteystiedot

Tiedot perusopetukseen valmistavasta opetuksesta
Oppilas on osallistunut valmistavaan opetukseen

Perusopetuksen aloittaminen (päivämäärä)

Aika ja paikka

Kielitaito
Aiempi koulu- tai opiskelukieli:
Ensimmäinen vieras kieli (A1-kieli)

_______________________ Opiskellut _____ vuotta

Toinen vieras kieli (A2-kieli, vapaaehtoinen kieli)

_______________________ Opiskellut _____ vuotta

Kolmas vieras kieli (B2-kieli, toinen vapaaehtoinen kieli)

_______________________ Opiskellut _____ vuotta
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Ruokavalio- tai ruokarajoitteet

Lisätietoja

Allekirjoitukset
__________________________ _____ / _____ 20 _____
Paikka ja aika
_________________________________
huoltajan allekirjoitus

Lomakkeen palautus osoitteeseen:
Joensuun kaupunki
Koulutuspalvelut
Länsikatu 15, rakennus 4 B, 2.kerros
80110 Joensuu

_________________________________
huoltajan allekirjoitus

Lomakkeen palautus sähköpostilla:
koulutuspalvelut@joensuu.fi
maria.pikkarainen@joensuu.fi

Valmistava opetus – Erillinen valmistavan opetuksen ryhmä muutamassa eri koulussa. Ryhmässä opiskellaan suomea ja eri
oppiaineita, muutamien aineiden tunneilla käydään perusopetuksen luokassa oman ikä- ja taitotason mukaisessa ryhmässä.
Erityisesti vasta maahan tulleille lapsille ja nuorille. Omat ryhmät alkuopetuksen, alakoulun 3.-6.luokkien ja yläkoulun
oppilaille. Opetus antaa hyvät valmiudet perusopetukseen siirtymiseen ja jo ryhmässä opiskellaan ikätason mukaisia
kouluaineita.
Inklusiivinen valmistava opetus – Oppilas opiskelee omassa lähikoulussa omassa ikätason luokassaan ja saa lisäksi
valmistavaa opetusta koulupäivän aikana tai sen jälkeen. Erityisesti jo varhaiskasvatusvaiheessa Suomessa olleille
maahanmuuttajalapsille, jotka osaavat jo suomea. Inklusiivisella valmistavalla opetuksella tuetaan oppilaan kielenkehitystä
ja koulunkäyntiä ensimmäisen kouluvuoden ajan yksilöllisesti oppilaan tarvitsemin tavoin ja määrin. Opetus antaa hyvän
perustan koulukäynnin aloitukseen.
Nivelvaiheen opetus – Kesken koulunkäynnin Suomeen tulleet oppilaat saavat alkuun valmistavaa opetusta yhden vuoden
ajan. Yläkouluvaiheessa on mahdollista saada nivelvaiheen tukea yhdessä Joensuun yläkoulussa. Oppilas opiskelee oman
ikätasonsa mukaisessa perusopetusryhmässä ja lisäksi pienryhmässä erityisesti kielitaitoa vaativia oppiaineita. Hän saa
tukea oppimiseensa sekä suomi toisena kielenä- opetuksen että usein myös omakielisen opettajan tai ohjaajan tuella.
Nivelvaiheen opetus antaa lisätukea yläkoulun ja päättövaiheen suorittamiseen toisesta maasta muuttaneelle oppilaalle.
Suomi toisena kielenä – opetus - Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus (S2) on yksi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen
oppimääristä. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaan oppilas voi opiskella suomi toisena kielenä ja
kirjallisuus -oppimäärää, jos hänen äidinkielensä ei ole suomi, ruotsi tai saame tai hänellä on muutoin monikielinen tausta.
S2-oppimäärän mukaisesti opiskellaan myös silloin, mikäli oppilaan suomen kielen taito ei anna edellytyksiä suomen kieli ja
kirjallisuus -oppimäärän opiskeluun.
Oman äidinkielen opetus - Oppilaan oman äidinkielen opetus on esi- ja perusopetusta sekä lukiokoulutusta täydentävää
opetusta. Oppilaan oman äidinkielen opetuksen järjestäminen ja siihen osallistuminen on vapaaehtoista. Ilmoittautumalla
sitoudut osallistumaan opetukseen koko lukuvuoden ajan. Oppilaan oman äidinkielen opetuksessa tehdään yhteistyötä
muiden aineiden opetuksen kanssa ja opetus tukee oppilaan monikielisyyden kehittymistä. Opetusta annetaan kaksi tuntia
viikossa. Huoltajat vastaavat oppilaan kuljetuksesta oman äidinkielen oppitunneille, jos opetusta ei järjestetä omassa
lähikoulussa.

