
 Iitin kunta  Lukuvuositodistus 

 Xxxxxxxxxxxxx koulu xx.xx.2016 

 

Oppilaan nimi ja syntymäaika  1. tai 2. vuosiluokka 

 

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli 

 Suullinen ilmaisutaito  Sanallinen arviointikuvaus 

 Lukutaito, tekstin tulkitseminen  S 

 Kirjoitustaito, tekstin tuottaminen  S 

 

Matematiikka 

 Peruslaskutaito   S 

 Soveltava taito   S 

 

Lisäksi olet suorittanut hyväksytysti opinnot ympäristöopissa, uskonnossa/elämänkatsomustiedossa, 

musiikissa, kuvataiteessa, käsityössä ja liikunnassa. 

Oppiaineen arvioinnissa huomioidaan oppilaan työskentelyn taidot: yksin ja yhdessä työskentelyn taidot, 

taito toimia vastuullisesti parhaansa yrittäen, taito toimia rakentavassa vuorovaikutuksessa sekä 

edistyminen suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. 

 

Lisätietoja (mahdollisuus lisätä tähän). 

 

Siirretään x. vuosiluokalle. 

Seuraava lukuvuosi alkaa xxx.8. xxxx klo x.xx 

 

______________________________________ ______________________________________ 

Opettaja    Huoltajan allekirjoitus 

 

 

Arvioinnin kuvaus: Erittäin hyvä, hyvä, tyydyttävä, välttävä, hylätty 

Opetushallituksen 22.12.2014 hyväksymien opetussuunnitelman perusteiden mukainen todistus 

 



 Iitin kunta  Lukuvuositodistus 

 Xxxxxxxxxxxx koulu  xx.xx.2016 

 

Oppilaan nimi ja syntymäaika  3. vuosiluokka 

 

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli   

 Suullinen ilmaisutaito   Sanallinen arviointikuvaus 

 Lukutaito, tekstin tulkitseminen  S 

 Kirjoitustaito, tekstin tuottaminen  S 
Matematiikka     

 Peruslaskutaito   S 

 Soveltava taito   S 

Englannin kieli, A1 –oppimäärä  S 

Ympäristöoppi   S 

Uskonto/Elämänkatsomustieto  S 

Musiikki    S 

Kuvataide    S 

Käsityö    S 

Liikunta    S 

Oppiaineen arvioinnissa huomioidaan oppilaan työskentelyn taidot: yksin ja yhdessä työskentelyn taidot, taito toimia 

vastuullisesti parhaansa yrittäen, taito toimia rakentavassa vuorovaikutuksessa sekä edistyminen suhteessa 

asetettuihin tavoitteisiin. 

Lisätietoja (mahdollisuus lisätä tähän). 

Siirretään x. vuosiluokalle. 

Seuraava lukuvuosi alkaa xxx.8. xxxx klo x.xx 

 

______________________________________ ______________________________________ 

Opettaja    Huoltajan allekirjoitus 

 

Arvioinnin kuvaus: Erittäin hyvä, hyvä, tyydyttävä, välttävä, hylätty 

A1-kieli = 3. vuosiluokalla alkava yhteinen kieli 

Opetushallituksen 22.12.2014 hyväksymien opetussuunnitelman perusteiden mukainen todistus 

 



 Iitin kunta  Lukuvuositodistus 

 Xxxxxxxxxxx koulu  xx.xx.xxxx 

 

Oppilaan nimi  ja syntymäaika  4. vuosiluokka 

 

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli   

 Suullinen ilmaisutaito   Sanallinen arviointikuvaus 

 Lukutaito, tekstin tulkitseminen  S 

 Kirjoitustaito, tekstin tuottaminen  S 
Matematiikka 

 Peruslaskutaito   S 

 Soveltava taito   S 

Englannin kieli, A1 –oppimäärä  S 

Saksan kieli, A2 –oppimäärä   S 

Ympäristöoppi   S    

Uskonto/Elämänkatsomustieto  S 

Yhteiskuntaoppi   S 

Musiikki    S 

Kuvataide    S 

Käsityö    S 

Liikunta    S 

Oppiaineen arvioinnissa huomioidaan oppilaan työskentelyn taidot: yksin ja yhdessä työskentelyn taidot, taito toimia 

vastuullisesti parhaansa yrittäen, taito toimia rakentavassa vuorovaikutuksessa sekä edistyminen suhteessa 

asetettuihin tavoitteisiin. 

Lisätietoja (mahdollisuus lisätä tähän). 

 

Siirretään x. vuosiluokalle. 

Seuraava lukuvuosi alkaa xxx.8. xxxx klo x.xx 

______________________________________ ______________________________________ 

Opettaja    Huoltajan allekirjoitus 

Arvioinnin kuvaus: Erittäin hyvä, hyvä, tyydyttävä, välttävä, hylätty 

A1-kieli = 3. vuosiluokalla alkava yhteinen kieli, A2 –kieli = 4. vuosiluokalla alkava vapaaehtoinen kieli                           

Opetushallituksen 22.12.2014 hyväksymien opetussuunnitelman perusteiden mukainen todistus            



     Iitin kunta  Lukuvuositodistus 

 Xxxxxxxxxxx koulu  xx.xx.xxxx 

 

Oppilaan nimi  ja syntymäaika  5. vuosiluokka 

 

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli  Numero   

Matematiikka    Numero 

Englannin kieli, A1 –oppimäärä  Numero 

Saksan kieli, A2 –oppimäärä   Numero 

Ympäristöoppi   Sanallinen arviointikuvaus 

Uskonto/Elämänkatsomustieto  S 

Historia    S 

Yhteiskuntaoppi   S 

Musiikki    s 

Kuvataide    S 

Käsityö    S 

Liikunta    S 

Oppiaineen arvioinnissa huomioidaan oppilaan työskentelyn taidot: yksin ja yhdessä työskentelyn taidot, taito toimia 

vastuullisesti parhaansa yrittäen, taito toimia rakentavassa vuorovaikutuksessa sekä edistyminen suhteessa 

asetettuihin tavoitteisiin. 

Lisätietoja (mahdollisuus lisätä tähän) 

Siirretään x. vuosiluokalle. 

Seuraava lukuvuosi alkaa xxx.8. xxxx klo x.xx 

 

______________________________________ ______________________________________ 

Opettaja    Huoltajan allekirjoitus 

 

Arvosanat: 10 (erinomainen), 9 (kiitettävä), 8 (hyvä), 7 (tyydyttävä), 6 (kohtalainen), 5 (välttävä) , 4 (hylätty) 

Sanallinen arviointi: Erittäin hyvä, hyvä, tyydyttävä, välttävä, hylätty 

A1-kieli = 3. vuosiluokalla alkava yhteinen kieli, A2-kieli = 4. vuosiluokalla alkava vapaaehtoinen kieli                   

Opetushallituksen 22.12.2014 hyväksymien opetussuunnitelman perusteiden mukainen todistus 



                    Iitin kunta  Lukuvuositodistus 

 Xxxxxxxxxxx koulu  xx.xx.xxxx 

 

Oppilaan nimi ja syntymäaika  6. vuosiluokka 

 

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli  Numero 

Matematiikka    Numero 

Englannin kieli, A1 –oppimäärä  Numero 

Saksan kieli, A2 –oppimäärä   Numero 

Ruotsin kieli, B1 –oppimäärä  Sanallinen arviointikuvaus 

Ympäristöoppi   S 

Uskonto/Elämänkatsomustieto  S 

Historia    S 

Musiikki    S 

Kuvataide    S 

Käsityö    S 

Liikunta    S 

Oppiaineen arvioinnissa huomioidaan oppilaan työskentelyn taidot: yksin ja yhdessä työskentelyn taidot, taito toimia 

vastuullisesti parhaansa yrittäen, taito toimia rakentavassa vuorovaikutuksessa sekä edistyminen suhteessa 

asetettuihin tavoitteisiin. 

Lisätietoja (mahdollisuus lisätä tähän). 

Siirretään x. vuosiluokalle. 

Seuraava lukuvuosi alkaa xxx.8. xxxx klo x.xx 

 

_____________________________________ ______________________________________ 

Opettaja    Huoltajan allekirjoitus 

 

Arvosanat: 10 (erinomainen), 9 (kiitettävä), 8 (hyvä), 7 (tyydyttävä), 6 (kohtalainen), 5 (välttävä) , 4 (hylätty) 

Sanallinen arviointi: Erittäin hyvä, hyvä, tyydyttävä, välttävä, hylätty 

A1-kieli = 3. vuosiluokalla alkava yhteinen kieli, A2 –kieli = 4. vuosiluokalla alkava vapaaehtoinen kieli,                            

B1-kieli = 6. vuosiluokalla alkava yhteinen kieli  

Opetushallituksen 22.12.2014 hyväksymien opetussuunnitelman perusteiden mukainen todistus 


