
  

 

 

 
HAKEMUS PYSÄKKILUOKALLE 
Hakemus toimitetaan erityispalvelupäällikkö Marika Raelle (marika.rae(at)turku.fi) 
 

Oppilaan tiedot 

Nimi (myös kutsumanimi) 

Sukupuoli  

mies  nainen  muu  oppilas ei halua kertoa 

Koulutiedot 

Nykyinen koulu  

Luokka-aste 

Koulun yhteyshenkilö 

Yhteyshenkilön puhelinnumero 

Poissaolomäärät tänä vuonna 

Poissaolomäärät kahtena edellisenä vuotena 

Onko oppilas kerrannut jonkin luokka-asteen?  

kyllä  Minkä? 

Ei 

Onko oppilaalle tehty päätös vuosiluokkiin sitomattomasta opetuksesta? 

kyllä  Päätöspäivämäärä 

Ei 

Mikä on oppilaan viimeinen kokonaan suoritettu luokka-aste? 

Onko oppilaalla päätös lyhennetystä koulupäivästä? 

Kyllä  Mikä on päivän kesto (tuntia)?   Päätöksen päivämäärä?  

Ei 

Tuen aste tällä hetkellä 

Koulun tukitoimet 

Onko järjestetty huoltajatapaamisia poissaoloihin liittyen? 

Kyllä  Milloin? 

Ei 



Onko oppilaalla kouluvalmentajan asiakkuus? 

Kyllä  Mistä lähtien? 

Ei 

Kuvaile oppilashuoltohenkilöstön järjestämää tukea oppilaalle 

Onko koulu selvittänyt oppilaaseen kohdistuvaa kiusaamista? 

Kyllä  Milloin? 

Ei 

Kuvaile oppilaalle järjestettyjä pedagogisia tukitoimia 

Milloin oppilaalla on ollut MAR-tapaamisia (päivämäärät)? 

 

Onko oppilaalle tehty kouluunpaluu- ja oppimissuunnitelmia? 

Kyllä  Milloin (päivämäärät)? 

Ei 

 

Konsultaatio 

konsultoiva erityisopettaja    Milloin (päivämäärä)? 

Kiinanmyllyn koulun konsultoiva opettaja 

 

 Milloin (päivämäärä)?  

 Milloin (päivämäärä)? 

Verkostot 

Hoitotahojen ja kuntouttavien toimijoiden yhteystiedot 

Perhe- ja sosiaalityöntekijän yhteystiedot 

 

 

MUUTOKSEN HAKU: Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta valittamalla Lounais-Suomen aluehallintovirastoon 14 päivän kuluessa 
tiedoksisaannista.   
 
Ilmoitus päätöksestä        TURUN KAUPUNKI   
- huoltaja         Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus 
- oppilaan oma koulu       Olavinkatu 2 
         PL 355, 20101TURKU  
         https://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus 
 
 

Pysäkkiluokan opettajien konsultaatio

https://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus

	Nimi (myös kutsumanimi): 
	Nykyinen koulu: 
	Luokka-aste: 
	Koulun yhteyshenkilö: 
	Yhteyshenkilön puhelinnumero: 
	Poissaolomäärät tänä vuonna: 
	Poissaolomäärät kahtena edellisenä vuotena: 
	Onko oppilaalle tehty päätös vuosiluokkiin sitomattomasta opetuksesta? Päätöspäivämäärä: 
	Onko oppilas kerrannut jonkin luokka-asteen, minkä?: 
	Mikä on oppilaan viimeinen kokonaan suoritettu luokka-aste?: 
	Onko oppilaalla päätös lyhennetystä koulupäivästä, mikä on päivän kesto (tuntia)?: 
	Onko oppilaalla päätös lyhennetystä koulupäivästä, päätöspäivämäärä?: 
	Onko järjestetty huoltajatapaamisia poissaoloihin liittyen, milloin?: 
	Onko oppilaalla kouluvalmentajan asiakkuus, mistä lähtien?: 
	Kuvaile oppilashuoltohenkilöstön järjestämää tukea oppilaalle: 
	Onko koulu selvittänyt oppilaaseen kohdistuvaa kiusaamista, milloin?: 
	Kuvaile oppilaalle järjestettyjä pedagogisia tukitoimia: 
	Milloin oppilaalla on ollut MAR-tapaamisia (päivämäärät?): 
	Onko oppilaalle tehty kouluunpaluu- ja oppimissuunnitelmia, milloin (päivämäärät?): 
	Hoitotahojen ja kuntouttavien toimijoiden yhteystiedot: 
	Perhe- ja sosiaalityöntekijän yhteystiedot: 
	sukupuoli, mies: Off
	sukupuoli, nainen: Off
	sukupuoli, muu: Off
	sukupuoli, oppilas ei halua kertoa: Off
	Onko oppilas kerrannut jonkin luokka-asteen, kyllä: Off
	Onko oppilas kerrannut jonkin luokka-asteen, ei: Off
	Onko oppilaalle tehty päätös vuosiluokkiin sitomattomasta opetuksesta, kyllä: Off
	Onko oppilaalle tehty päätös vuosiluokkiin sitomattomasta opetuksesta, ei: Off
	Onko oppilaalla päätös lyhennetystä koulupäivästä, kyllä: Off
	Onko oppilaalla päätös lyhennetystä koulupäivästä, ei: Off
	Onko järjestetty huoltajatapaamisia poissaoloihin liittyen, kyllä: Off
	Onko järjestetty huoltajatapaamisia poissaoloihin liittyen, ei: Off
	Onko oppilaalla kouluvalmentajan asiakkuus, kyllä: Off
	Onko oppilaalla kouluvalmentajan asiakkuus, ei: Off
	Onko koulu selvittänyt oppilaaseen kohdistuvaa kiusaamista, kyllä: Off
	Onko koulu selvittänyt oppilaaseen kohdistuvaa kiusaamista, ei: Off
	Onko oppilaalle tehty kouluunpaluu- ja oppimissuunnitelmia, kyllä: Off
	Onko oppilaalle tehty kouluunpaluu- ja oppimissuunnitelmia, ei: Off
	Konsultaatio, konsultoiva erityisopettaja: Off
	Konsultaatio, Kiinamyllyn koulun konsultoiva opettaja: Off
	Pysäkkiluokan opettajien konsultaatio: Off
	Milloin? (päivämäärä, konsultoiva erityisopettaja): 
	Milloin? (päivämäärä, Kiinamyllyn koulun konsultoiva opettaja): 
	Milloin? (päivämäärä, Pysäkkiluokan opettajien konsultaatio): 
	Tuen tarve tällä hetkellä: 


