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KUUHANKAVEDEN KOULU             p. 014 2671 316
Kirkkotie 7
41520 HANKASALMI
sähköposti: etunimi.sukunimi@hankasalmi.fi



Tiedote 9. luokkalaisten huoltajille: YHTEISHAKU 2021  	
Arvoisat huoltajat,
Yhteishakuaika on 23.2.-23.3.2021. Kaikki haut tehdään sähköisesti osoitteessa opintopolku.fi. Haun voi tehdä joko kotona tai koulussa. Palauttakaa kääntösivun lomake HUOLTAJAN ALLEKIRJOITUKSELLA opinto-ohjaajalle maanantaihin 21.2.2021 mennessä. Yhteishakua ei voida koulussa tehdä ilman lomakkeen täyttämistä ja allekirjoittamista. 
Jos teette haun kotona, varmistakaa, että tulostimenne toimii ja toimittakaa huoltajan allekirjoittama kopio hakulomakkeesta opinto-ohjaajalle ennen hakuajan loppumista. Yhteishaussa voi hakea myös harkinnanvaraisella haulla. Siitä on keskusteltu ja sovittu etukäteen huoltajan kanssa. Hakuaika on sama toisen asteen ammatilliseen ja lukiokoulutukseen, vaativana erityisenä tukena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen ja perusopetuksen lisäopetuksen sekä VALMA-koulutukseen (ns. kymppiluokat). Kansanopistot ovat osin myös mukana yhteishaussa.
LUKIOIDEN AINEVALINNAT
Hankasalmen lukion ainevalinnat tehdään koulussa maaliskuun aikana. Jyväskylän lukioihin hakevat täyttävät sähköisen ainevalintakortin haun yhteydessä (myös muissa saattaa olla samanlainen). Joillekin lukioiden linjoille on erillinen lisälomake (sähköinen tai paperinen). Opinto-ohjaaja auttaa tarvittaessa kaikkien em. täyttämisessä ja toimittaa tarvittaessa lomakkeet lukioihin. 
TERVEYDELLISET TEKIJÄT
Jos nuorella on terveydellinen este toimia jollain alalla, siitä pitää ilmoittaa jo hakuvaiheessa. Mikäli näin ei tee, opiskelupaikka voidaan perua asian selvitessä. Tarvittaessa asia on todistettava lääkärintodistuksella. Hakija on aina itse vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Jos huoltaja epäilee vilppiä, hänellä on oikeus pyytää opinto-ohjaajaa tarkastamaan hakemus ennen hakuajan päättymistä. Pyydän myös tutustumaan oheiseen tiedonsiirtolupaan ja täyttämään sen toisen asteen opintojen aloituksen helpottamiseksi.

Terveisin
Opinto-ohjaaja Mika Kangas
p. 014 2671 244, mika.kangas@hankasalmi.fi" mika.kangas@hankasalmi.fi





PALAUTA TÄMÄ OSA OPINTO-OHJAAJALLE 22.2.2021 MENNESSÄ. 

Oppilaan nimi ja luokka

 ______________________________________________________________

Rastita valitsemasi vaihtoehto.
______	Oppilas täyttää yhteishakulomakkeen kotona, printtaa sen ja palauttaa tulosteen HUOLTAJAN allekirjoituksella opolle 23.3.2021 mennessä.
______	Oppilas täyttää yhteishakulomakkeen koulussa ja hakee seuraaviin oppilaitoksiin:

Hakutoiveet 

1.Oppilaitoksen nimi:_________________________________________________
   Koulutuksen nimi :________________________________________________
2. Oppilaitoksen nimi: ________________________________________________
   Koulutuksen nimi:_________________________________________________
3. Oppilaitoksen nimi: ________________________________________________
   Koulutuksen nimi:_________________________________________________
4. Oppilaitoksen nimi: ________________________________________________
   Koulutuksen nimi: _________________________________________________
5. Oppilaitoksen nimi: ________________________________________________
   Koulutuksen nimi:__________________________________________________

Oppilaalla on terveydellisiä esteitä hakukohdissa: ___________________________
Oppilas hakee harkinnanvaraisessa valinnassa ___ (rasti) hakukohteisiin numero: ____________

Hankasalmella ______päivänä _________kuuta 2021

Huoltajan allekirjoitus _____________________________________________



