
ASKOLAN KUNTA LUKUVUOSITODISTUS

Kirkonkylän koulu 03.06.2017

Esimerkki Eino Ekaluokkalainen 1 . vuosiluokka

s. 28.02.2006

Lisätietoja: Vapautettu uskonnon opetuksesta.

Siirretään 2. vuosiluokalle

Jussi Esimerkkiope Huoltajan allekirjoitus
luokanopettaja
Seuraava lukuvuosi alkaa 09.08.2017 klo 9.15.

Sanallinen arviointiasteikko: edistyneet taidot, perustavoitteet saavutettu, taidot kehittymässä, taidot vuositavoitteiden alussa

Opetushallituksen 22.12.2014 hyväksymien opetusuunnitelman perusteiden mukainen todistus.

Suomen kieli ja kirjallisuus hyväksytty 
vuorovaikutustilanteissa toimiminen edistyneet taidot
lukeminen edistyneet taidot
kirjoittaminen edistyneet taidot
työskentelytaidot perustavoitteet saavutettu

Matematiikka hyväksytty 
peruslaskutaidot edistyneet taidot
soveltavat taidot perustavoitteet saavutettu
työskentelytaidot edistyneet taidot

Ympäristöoppi hyväksytty 

Uskonto/Elämänkatsomustieto hyväksytty 

Kuvataide hyväksytty 

Käsityö hyväksytty 

Musiikki hyväksytty 

Liikunta hyväksytty 



ASKOLAN KUNTA LUKUVUOSITODISTUS

Kirkonkylän koulu 03.06.2017

Esimerkki Kalle Kolmasluokkalainen 3 . vuosiluokka

s. 28.02.2006

Siirretään 4. vuosiluokalle

Jussi Esimerkkiope Huoltajan allekirjoitus
luokanopettaja
Seuraava lukuvuosi alkaa 09.08.2017 klo 9.15.

Sanallinen arviointiasteikko: edistyneet taidot, perustavoitteet saavutettu, taidot kehittymässä, taidot vuositavoitteiden alussa

Opetushallituksen 22.12.2014 hyväksymien opetusuunnitelman perusteiden mukainen todistus.

Suomen kieli ja kirjallisuus hyväksytty 
vuorovaikutustilanteissa toimiminen taidot kehittymässä
tekstien tulkitseminen edistyneet taidot
tekstien tuottaminen taidot kehittymässä
työskentelytaidot taidot kehittymässä

Englanti, A1 hyväksytty 
taito toimia vuorovaikutuksessa taidot kehittymässä
taito tuottaa ja tulkita puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä taidot vuositavoitteiden alussa
kielenopiskelutaidot edistyneet taidot

Matematiikka hyväksytty 
peruslaskutaidot taidot kehittymässä
soveltavat taidot taidot vuositavoitteiden alussa
työskentelytaidot perustavoitteet saavutettu

Ympäristöoppi hyväksytty 

Uskonto/Elämänkatsomustieto hyväksytty 

Kuvataide hyväksytty 

Käsityö hyväksytty 

Musiikki hyväksytty 

Liikunta hyväksytty 



ASKOLAN KUNTA LUKUVUOSITODISTUS

Kirkonkylän koulu 03.06.2017

Esimerkki Nelli Neljäsluokkalainen 4 . vuosiluokka

s. 28.02.2006

Siirretään 5. vuosiluokalle

Jussi Esimerkkiope Huoltajan allekirjoitus
luokanopettaja
Seuraava lukuvuosi alkaa 09.08.2017 klo 9.15.

Sanallinen arviointiasteikko: edistyneet taidot, perustavoitteet saavutettu, taidot kehittymässä, taidot vuositavoitteiden alussa

Opetushallituksen 22.12.2014 hyväksymien opetusuunnitelman perusteiden mukainen todistus.

Suomen kieli ja kirjallisuus hyväksytty 
vuorovaikutustilanteissa toimiminen edistyneet taidot
tekstien tulkitseminen perustavoitteet saavutettu
tekstien tuottaminen taidot kehittymässä
työskentelytaidot taidot vuositavoitteiden alussa

Englanti, A1 hyväksytty 
taito toimia vuorovaikutuksessa perustavoitteet saavutettu
taito tuottaa ja tulkita puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä taidot kehittymässä
kielenopiskelutaidot taidot vuositavoitteiden alussa

Matematiikka hyväksytty 
peruslaskutaidot perustavoitteet saavutettu
soveltavat taidot edistyneet taidot
työskentelytaidot edistyneet taidot

Ympäristöoppi edistyneet taidot 

Yhteiskuntaoppi perustavoitteet saavutettu 

Uskonto/Elämänkatsomustieto edistyneet taidot 

Käsityö perustavoitteet saavutettu 

Musiikki taidot kehittymässä 

Liikunta edistyneet taidot 



ASKOLAN KUNTA LUKUVUOSITODISTUS

Kirkonkylän koulu 03.06.2017

Esimerkki Toni Toniluokkalainen 2 . vuosiluokka

s. 28.02.2006

Siirretään 3. vuosiluokalle

Jussi Esimerkkiope Huoltajan allekirjoitus
luokanopettaja
Seuraava lukuvuosi alkaa 09.08.2017 klo 9.15.

Sanallinen arviointiasteikko: edistyneet taidot, perustavoitteet saavutettu, taidot kehittymässä, taidot vuositavoitteiden alussa

Opetushallituksen 22.12.2014 hyväksymien opetusuunnitelman perusteiden mukainen todistus.

Suomen kieli ja kirjallisuus hyväksytty 
vuorovaikutustilanteissa toimiminen edistyneet taidot
lukeminen perustavoitteet saavutettu
kirjoittaminen perustavoitteet saavutettu
työskentelytaidot edistyneet taidot

Matematiikka hyväksytty 
peruslaskutaidot perustavoitteet saavutettu
soveltavat taidot edistyneet taidot
työskentelytaidot taidot kehittymässä

Ympäristöoppi hyväksytty 

Uskonto/Elämänkatsomustieto hyväksytty 

Kuvataide hyväksytty 

Käsityö hyväksytty 

Musiikki hyväksytty 

Liikunta hyväksytty 


