
Opetuksen järjestäjä
 PEDAGOGINEN ARVIO TEHOSTETTUA                         

TUKEA VARTEN
     

Salassa pidettävä
Julkisuuslaki 24 § 1 mom. 30 kohta

      
  

1. PERUSTIEDOT

Oppilaan nimi                                                Syntymäaika                                   Vuosiluokka

Koulu

Huoltaja/huoltajat/laillinen edustaja

Huoltajan/huoltajien/laillisen edustajan yhteystiedot

Yhteydenpitoon liittyviä lisätietoja

2. YHTEISTYÖ JA VASTUUT

Kuvaus oppilaan ja huoltajan kanssa tehdystä pedagogisen arvion laatimiseen liittyvästä yhteistyöstä                            

Laatimisen vastuuopettaja ja tämän yhteystiedot

Muut laatimiseen osallistuneet opettajat ja asiantuntijat



3. ARVIOT OPPILAAN OPPIMISESTA JA KOULUNKÄYNNISTÄ

Oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilanne koulun, oppilaan ja huoltajan näkökulmista

Oppilaan saama yleinen tuki ja arvio eri tukimuotojen vaikutuksista

Oppilaan vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet, oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin 
liittyvät erityistarpeet 

Arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, ohjauksellisilla, oppilashuol-
lollisilla tai muilla tukijärjestelyillä oppilasta voidaan tukea. (Oppilashuollosta pedagogiseen ar-
vioon sisällytetään ainoastaan arvio siitä, tulisiko oppilas ohjata yksilökohtaisen oppilashuollon 
piiriin.)



4. ARVIO TEHOSTETUN TUEN TARPEESTA

5. LAATIMISESSA HYÖDYNNETYT ASIAKIRJAT

  
     lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma, laadittu 

     mahdollinen yleisen tuen aikana laadittu oppimissuunnitelma, laadittu 

     kuntoutussuunnitelma, laadittu 

     mahdolliset lausunnot__________________________________, laadittu 

6. PEDAGOGINEN ARVIO LAADITTU                                                                                       

päiväys                                                     vastuuopettajan allekirjoitus



TEHOSTETUN TUEN ALOITTAMINEN JA JÄRJESTÄMINEN

Tehostetun tuen aloittaminen ja järjestäminen / palaaminen takaisin yleisen tuen piiriin on käsitelty edellä 
olevan pedagogisen arvion perusteella moniammatillisesti yhteistyössä oppilashuollon ammattihenkilöiden 
kanssa
 

Käsittelyn tulos

     Tehostettu tuki aloitetaan  alkaen

     Oppilas ei tarvitse tehostettua tukea, tuetaan yleisen tuen avulla

Tehostetun tuen järjestäminen, mm. oppilaan tarvitsemat tukimuodot.
Oppilaalle järjestettävä tehostettu tuki kirjataan tarkemmin oppimissuunnitelmaan.

Käsittelyyn osallistuneet

Käsittelyyn konsultoiden osallistuneet oppilashuollon ammattihenkilöt ja konsultointien päiväykset

REKISTERÖINTI JA ARKISTOINTI
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