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HAKEMUS JOUSTAVAN
PERUSOPETUKSEN JOPO-LUOKALLE

Ilmoituksen vastaanottopäivä (kunta täyttää)
Oppilaan
henkilötiedot

Huoltajien /
huoltajan
tiedot

/

20

Nimi

Henkilötunnus

Osoite

Puhelinnumero

Nykyinen luokanvalvoja

Luokka

Nimi
Osoite, jos eri kuin oppilaan
Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Nimi
Osoite, jos eri kuin oppilaan
Puhelinnumero
Oppilaan
nykyinen
koulunkäynti

Sähköpostiosoite

Mistä kouluaineista pidät tai missä kouluaineissa olet hyvä? Miksi?

Mistä kouluaineista et pidä tai mitkä aineet ovat erityisen vaikeita?

Oletko saanut tukiopetusta, missä aineissa?
Oletko saanut erityisopetusta, missä aineissa?
Oletko ollut useasti koulusta luvatta pois?
(laita rasti ruutuun)
Miksi?

kyllä

ei
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Arvio
käyttäytymisestä

Arvioi käyttäytymistäsi koulussa numerolla 4–10.

Elämää koulun
ulkopuolella

Miten käytät aikaasi kun et ole koulussa?

Opiskelu
JOPO:ssa

Miksi haluat JOPO-luokalle?

Päästäksesi JOPO-luokalle, täytyy koulunkäynnin sujua jo tänä keväänä.
Miten aiot parantaa koulunkäyntiäsi?

JOPO:ssa toimitaan myös koulun ulkopuolella, jolloin on erittäin tärkeää
että jokainen noudattaa koulun henkilökunnan antamia ohjeita. Miten
hyvin osaat noudattaa aikuisten antamia ohjeita? Lähdetkö mielelläsi
koulun ulkopuoliseen toimintaan, vaikka koulupäiväsi pitenisikin?

Opiskeluun kuuluu myös leirikouluja sekä retkiä. Miten toimit ryhmän
jäsenenä, oletko tiimipelaaja vai tuleeko usein sanomista tai hölmöiltyä
kavereiden kanssa?

Tulevaisuuden
suunnitelmat

Mikä sinusta tulee isona, unelma-ammattisi?
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Huoltajien /
huoltajan
toiveet

Kuvailkaa lastanne. Mitä vahvuuksia hänellä on? Entä missä asioissa hän
tarvitsee tukea (koulu tai vapaa-aika)?

Miksi toivotte lapsenne pääsevän JOPO:een?

Huoltajien /
huoltajan
sitoutuminen
JOPO:een

Jotta lapsesi pääse JOPO-luokalle, täytyy myös kodin sitoutua JOPOtoimintaa:
•

Lukea sähköistä reissuvihkoa säännöllisesti ja kuitata viestit
vastaan otetuiksi.

•

Ilmoittaa nuoren poissaoloista joka aamu sekä luokanvalvojalle,
että JOPO-ohjaajalle.

•

JOPO:n vanhempain- ja perheiltoihin osallistuminen.

Sitoudun noudattamaan yllä olevia JOPO-toiminnan vaatimuksia.
Huoltajien allekirjoitukset:
Lopella

/

20

ja
Oppilaan
allekirjoitus

Lopella

/

20
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Luokanvalvojan
näkemys
oppilaan
ottamiseksi
JOPO:een

Luokanvalvojan
allekirjoitus

Luokanvalvoja antaa oman näkemyksensä oppilaan ottamisesta JOPOluokalle. Näkemyksestä tulee käydä ilmi, millä tavoin JOPO-toiminta tukisi
nuoren kasvua ja koulunkäyntiä. Luokanvalvoja voi myös kirjata syyn, miksi
hänen mielestään kyseistä oppilasta ei tulisi ottaa JOPO:een.

Lopella

allekirjoitus

nimen selvennys

/
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