Tulosta

Palautetaan luokanvalvojalle
tai ryhmänohjaajalle (alle 3 pv)
tai vararehtorille (yli 3 pv).

VAPAUTUS KOULUTYÖSTÄ ‐ANOMUS (täytetään kuulakärkikynällä)
Toimisto täyttää.

Oppilaan nimi ____________________________________________________
Luokka tai ohjausryhmä

__________________

Toivottu ajankohta

_____. _____. 20 ______ – ____. _____. 20 ______

Anomuksen perustelut

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

______________________________
Päiväys

__________________________________ __________________________________
Huoltaja
Oppilas

PÄÄTÖS

Anomus hyväksytty.

Anomus hylätty.

______________________________
Päiväys

_____________________________________
Vararehtori / Luokanvalvoja / Ryhmänohjaaja
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Luokanvalvoja tai ryhmänohjaaja voi pätevästä syystä (esim. lääkärissä käynti, perhejuhla tai ‐matka,
esiintyminen, kilpailu) myöntää enintään kolmen päivän vapautuksen koulutyöstä. Mikäli oppilas tärkeästä
syystä tarvitsee kolmea päivää pitemmän vapautuksen, anomuksen käsittelee vararehtori. Anomus
tehdään kirjallisesti tällä lomakkeella. Asiaa koskeva apulaisrehtorin päätös noudetaan koulun toimistosta.
Koulu toivoo, että huoltajat harkitsevat tarkkaan, millaisiin tarkoituksiin he katsovat voivansa anoa
oppilaalle lomaa koulusta. Perustelusta on selkeästi käytävä ilmi, mihin tarkoitukseen vapautusta anotaan.
Esim. pelkkä ’matka’ ei ole riittävä peruste.
Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, sijoittuuko toivotulle vapautusjaksolle kokeita. Koulu on oppilaan
työpaikka. Säännöllinen osallistuminen opetukseen ja tunnollinen koulutehtävien suorittaminen ovat paras
tae hyvälle koulumenestykselle. Runsailla poissaoloilla saattaa olla opintosuorituksia heikentävä vaikutus.
Oppilaan, jolle myönnetään vapautus koulutyöstä, on huoltajiensa valvonnassa huolehdittava koulutyön
edistymisestä vapautuksen aikana.
Lukiolaiselle ei myönnetä vapautusta koulutyöstä koepäivälle lomailun takia. Myönteinen päätös ei
oikeuta oppilasta erityisjärjestelyihin esim. kokeiden tai muiden koulutehtävien suhteen.
Peruskoulun oppilaan ja huoltajan tulee laatia suunnitelma loman aikana olevien kokeiden suorittamisesta
ja oppilaan tulee hyväksyttää suunnitelma ao. aineiden opettajilla ennen hakemuksen jättämistä.

Peruskoulun oppilaan suunnitelma vapautuksen aikana olevien kokeiden suorittamisesta:

____.____. 20____
Kokeen pvm.

_________________
Aine

______________________ ____.____. 20____
Opettajan allekirjoitus
Uusi koepäivä
ja nimen selvennys

____.____. 20____
Kokeen pvm.

_________________
Aine

______________________ ____.____. 20____
Opettajan allekirjoitus
Uusi koepäivä
ja nimen selvennys

____.____. 20____
Kokeen pvm.

_________________
Aine

______________________ ____.____. 20____
Opettajan allekirjoitus
Uusi koepäivä
ja nimen selvennys

Kyseisellä ajanjaksolla ei ole lukuvuosikalenteriin merkittyjä peruskoulun kokeita eikä lukion
koeviikon kokeita (rasti ruutuun).
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