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VALINTALOMAKE 6. LUOKAN OPPILAILLE 
 
 

__________________________________  6. __   ______________________________ koulu 
               oppilaan nimi                                lk                                             nykyinen 

 

___________________   ___________     _____________    _______________@_________ 
             katuosoite                 postinumero                           huoltajan puhelin                                huoltajan sähköpostiosoite 

 

                           

KAVERITOIVE 

Seuraavista kahdesta kaverista haluaisin ainakin toisen olevan samassa 7. luokassa kanssani.  

Kirjoita etu- ja sukunimi, koulu ja perustelut valinnallesi! Toivon samalle luokalle (vain kaksi nimeä):  

 

1. ____________________ _______________        2. _____________________ ______________                         
   oppilaan nimi                       koulu                                                              oppilaan nimi                           koulu 

 

Perustelut: 1.  

                    2.  

                            (rehtori ottaa huomioon yhden kaveritoiveen ja tarkistaa mahdollisuuden toteuttaa sen) 

 

 

VALINNAT 7. LUOKALLE                                                        

Olen opiskellut  A2-ruotsia (4.lk-)         A2-ranska              muu          mikä _________________  
                            A2-espanjaa               A2-saksaa 
 

Valitun kielen opiskelua ei voi keskeyttää, muuten kuin erittäin perustelluista syistä.  
Anomus (kirjallisesti) A2-kielen opiskelun keskeyttämisestä tehdään yläkoulun rehtorille 11.2.2022 mennessä. 
 

Käsityön opetuksen järjestämiseksi tarvitsemme tiedon, pidätkö enemmän  
 

pehmeiden käsityömateriaalien työstämisestä        vai   kovien käsityömateriaalien työstämisestä  
 

Opiskelen CLIL–luokalla                          
Tahdon vaihtaa CLIL–luokalta yleisopetuksen perusluokalle                  
Pyrin (soveltuvuustestaus) nyt 7. lk:lle musiikkipainotteiseen opetukseen        
Pyrin (soveltuvuustestaus) nyt 7. lk:lle osittain englanninkieliseen opetukseen          
Haen Seinäjoen Yhteiskoulun liikuntaluokalle                                        
Haen Nurmon yläasteen liikuntaluokalle                 
Haen Nurmon yläasteen matemaattis-luonnontieteelliselle luokalle               
Jatkan Seinäjoen lyseossa, jos en pääse toisen yläkoulun erikoisluokalle                  
 

Tehdyt valinnat ovat sitovia ratkaisuja, joiden nojalla laaditaan työjärjestys. Varmista valinnat sekä huoltajan että 
omalla allekirjoituksellasi. Palauta lomake 20.1.2022 luokanopettajallesi, joka palauttaa lomakkeen lyseolle 21.1.2022  
 

Mikäli oppilas hakeutuu lyseoon koulupiirimme ulkopuolelta ja koulumatka on yli 5 km, huoltajien tulee 
huolehtia koulumatkakuluista. Mikäli oppilas tulee valituksi erikoisluokalle (musiikkipainotus- tai CLIL -luokka), 
koulumatkakulut korvataan julkisilla kulkuneuvoilla (bussikortti koululta). 
 

Mikäli oppilaalla on kaksi kotiosoitetta (huoltajilla yhteishuoltajuus), molempien huoltajien suostumus tarvitaan.  
 
Oppilaalla on kaksi kotiosoitetta ja huoltajilla yhteishuoltajuus huoltajilla ei ole yhteishuoltajuus 

Seinäjoella  Oppilaan allekirjoitus: __________________________________________ 

      . 1. 2022                       Huoltajan allekirjoitus: __________________________________________ 

      Huoltajan allekirjoitus: __________________________________________ 

mailto:etunimi.sukunimi@seinajoki.fi


 
 
 
 
TULEVA 7. LUOKKALAINEN 
 
Kerro, missä oppiaineissa olet hyvä! 
 

 

 
Mitkä oppiaineet ovat sinulle vaikeita tai missä aineissa toivot opettajalta apua? 
 

 

 
Mitä odotuksia sinulla on yläkoululta? 
 

 

 

 
Mikä asia askarruttaa tai pelottaa yläkoululle siirtymisessä? 
 

 

 

 
Seinäjoella 
 
____ . 1 . 2022   ___________________________________  
   oppilaan allekirjoitus 
 
 

 
HUOLTAJAN TERVEISET 
 
Onko lapsellanne todettu lukivaikeutta tai muita oppimisen haasteita?                      kyllä            ei 

Mikäli teillä on epäilys nuoren luki- tai oppimisvaikeudesta, niin olkaa pikaisesti yhteydessä alakoulun 
erityisopettajaan. 
 
Mitkä teidän näkökulmastanne ovat lapsenne vahvuuksia ja heikkouksia? Tarvitaanko jossain  
yläkoulun oppiaineessa tai muussa koulunkäyntiin liittyvässä asiassa erityistä tukea tai seurantaa?  
Mitä muita toiveita ja terveisiä haluatte esittää? Henkilökohtaisimmat asiat voi tiedottaa rehtorille  
sähköpostitse (kaisa.isotalo@seinajoki.fi). 
 
Voimme käyttää tietoja mm. luokkien muodostamisessa ja erityisopetuksen tarpeen kartoittamisessa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


