SELVITYS
HARKINTAAN PERUSTUVA VALINTA

Tutkinto, jota selvitys koskee
(jokaiseen tutkintoon oma selvitys)

Hakusija (ympyröi)

1

2
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4

5

Hakijan nimi
Yhteishaun hakemuksen numero
Henkilötunnus
Lähtökoulu
sosiaaliset syyt

Harkintaan perustuvan valinnan syy

oppimisvaikeudet
todistusten puuttuminen tai vertailuvaikeudet

Selvitys / perustelut

Liitteet
(liitä mukaan viimeisin opintokortti)

________ kpl

Jokaiseen haettavaan perustutkintoon on oltava omat liitteet ja selvitys. Kaikki selvitykset voi
lähettää samassa kuoressa.
Lähetä tämä lomake + liitteet hakuaikana

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Hakijapalvelut
Närvilänkatu 8
67100 KOKKOLA

SELVITYS
HARKINTAAN PERUSTUVA VALINTA
Toimintaohjeet hakijalle
•

Varmista omien ohjaushenkilöidesi (opinto-ohjaaja, erityisopettaja ym.) kanssa, että sinulla on erityinen syy hakeutua koulutukseen harkintaan perustuvassa valinnassa.

•

Hanki hakemuksen liitteet (ajantasaiset lääkärinlausunnot, erityisopettajan todistus ym. asiantuntijalausunto), jotka kuvaavat tämän hetken tilannetta. Tutustu ammatin vaatimuksiin ja ota ne
huomioon perusteluissasi.

•

Täytä yhteishaun hakemus osoitteessa opintopolku.fi ja valitse hakutoiveistasi ne tutkinnot, joihin
haet harkintaan perustuvaa valinnan kautta. Korostamme motivaatiota koulutukseen hakeutumisessa, mieti siis ensisijainen hakutoive tarkkaan ja perustele. Jos syynä on oppimisvaikeudet tai sosiaaliset syyt, olet mukana myös pistelaskuun perustuvassa valinnassa.

•

Kirjoita selvitys/perustelut harkintaan perustuvaan valintaan liittyen. Jokaiseen haettavaan perustutkintoon on oltava omat liitteet ja selvitys. Kaikki selvitykset voi lähettää samassa kuoressa.

Harkintaan perustuvan valinnan syitä voivat olla:
Oppimisvaikeudet

•
•

Sosiaaliset syyt

•
•

Hakijalla on todettu oppimisvaikeuksia, jotka ovat vaikuttaneet
opintome-nestykseen perusopetuksessa
Jos hakijalla on perusopetuksen todistuksessaan *tähdellä merkittyjä arvosanoja (oppiaineen yksilöllistetty oppimäärä), oppimisvaikeus on jo huomioitu arvosanoissa, emmekä huomioi sitä enää harkintaan perustuvan valinnan syynä.
Hakijalla on omaan tai perheen tilanteeseen liittyviä erityisiä syitä, jotka
ovat vaikuttaneet heikentävästi opintomenestykseen perusopetuksessa.
Näistä on oltava riittävät selvitykset siitä, miten ao. asia on vaikuttanut oppilaan suoriutumiseen opinnoistaan.

Todistusten vertailuvaikeudet /koulutodistusten puuttuminen
• Hakijalla ei ole suomalaista peruskoulun tai lukion päättötodistusta
• Ulkomaisella todistuksella haettaessa on hakemukseen liitettävä todistuskopioiden lisäksi virallinen suomenkielinen käännös. Jos todistukset puuttuvat kokonaan, hakemukseen liitetään suomalaisen viranomaisen allekirjoittama selvitys tai lausunto.
• Jos hakijan äidinkieli ei ole suomi, valinnan edellytyksenä on hyväksytty
kielikoetulos ellei hakijalla ole muuta todistusta riittävästä suomen kielen
taidosta (esim. yleinen kielitutkinto suoritettu vähintään taitotasolla 3).
• Valituksi tuleminen on mahdollista ainoastaan harkintaan perustuvan valinnan kautta.

