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Opetustoimi

Lapsen tiedot
Sukunimi

Etunimi

Sairaus, allergia tms.

Syntymäaika
Koulu/luokka

Vanhempien yhteyshenkilö koulussa
Sukunimi

Etunimi

Puhelinnumero

Etunimi

Puhelinnumero

Etunimi

Puhelinnumero

Sukunimi

Etunimi

Puhelinnumero

Pietilä

Marja

044 703 4546

Sukunimi

Etunimi

Puhelinnumero

Komulainen

Kalle

044 703 9960

Opettaja
Huoltajan tiedot
Sukunimi

Toisen huoltajan tiedot
Sukunimi

Terveydenhoitaja

Rehtori

Opettaja/opettajat
Nimet

Puhelinnumero

Koulunkäyntiavustaja/avustajat
Nimet

Puhelinnumero

Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat
Nimet

Puhelinnumero

Keittiöhenkilökunta
Nimet

Puhelinnumero

Metsokankaan pääkoulu

044 703 1533

Varahenkilöt
Nimet

Lapsen sairauteen liittyvät toimet koulupäivän aikana
Huoltaja ja lasta hoitava taho laativat kirjalliset ohjeet

Ohjeet sekä lääkkeiden säilytys koulupäivän aikana:

Puhelinnumero
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Opetustoimi

Tiedonkulku koulun sisällä (Tiedonkulku henkilöstön kesken sekä sijaiselle)
Vanhemmilla on vastuu tiedottaa lääkehoidon muutoksista opettajalle, joka edelleen välittää tiedon eteenpäin
muille lapsen kanssa työskenteleville koulunkäynnin ohjaajille. Lapsen lääkehoitoon liittyvät oleelliset asiat
ovat luokan sijaiskansiossa, josta sijainen ne tarvittaessa löytää.
Tiedonkulku koulun ja aamu- ja iltapäivätoiminnan välillä

Koulumatkat

Retket, liikuntapäivät ja muut erityistilanteet
Tähän kirjataan, onko tarpeellista ottaa lääkkeet mukaan koulurakennuksesta muualle lähdettäessä.
Lääkkeiden mukaan ottaminen on opettajan vastuulla.

Muuta huomioitavaa ja yhteisesti sovittavaa

Koulu ei vastaa oppilaan hoidosta tai lääkehoidosta. Lääkehoidosta vastaa ensisijaisesti huoltaja. Koulu toteuttaa lapsen
omahoidon tukea suorittamalla tässä lomakkeessa kuvattuja välttämättömiä omahoidon tukitoimenpiteitä huoltajan ohjeiden
mukaisesti. Huoltaja vastaa antamiensa tietojen ja ohjeiden oikeellisuudesta. Huoltaja sitoutuu ilmoittamaan välittömästi
koulun yhteyshenkilölle, mikäli lapsen hoidossa tapahtuu sellaisia muutoksia, että niillä saattaa olla vaikutusta koulupäivän
aikana suoritettaviin omahoidon tukitoimiin.
Koulu kerää ja järjestää tämän lomakkeen sisältämät tiedot luetteloon. Luettelo sisältää omahoidon tukitoimenpiteitä
tarvitsevien oppilaiden henkilötietoja sekä terveydentilaa, sairautta ja hoitotoimenpiteitä koskevia tietoja. Tiedot ovat
salassa pidettäviä ja niitä käsitellään huolellisesti. Luettelon tarkoituksena on varmistaa, että lapsen sairauden vaatimat
toimenpiteet tulevat riittävässä laajuudessa koulun toimijoiden tietoon. Huoltajalla on oikeus tarkistaa lastaan koskevat
tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisemista.

Päiväys ja allekirjoitukset
Yllämainitun lapsen huoltajana annan tässä lomakkeessa mainituille henkilöille luvan lapseni sairauteen liittyvien omahoidon
tukitoimien suorittamiseen lomakkeessa määriteltyjen linjausten mukaisesti. Lisäksi annan suostumuksen seuraavaan:
(1) lapseni henkilötietoja sekä terveydentilaa, sairautta ja hoitotoimenpiteitä koskevien tietojen käsittelyyn
henkilötietolain (523/1999) 3 §:ssä kuvatulla tavalla.
(2) lapseni henkilötietoja sekä terveydentilaa, sairautta ja hoitotoimenpiteitä koskevien tietojen luovuttamiseen tässä
lomakkeessa mainituille koulun edustajille sekä mahdollisesti ensiapuun osallistuville muille henkilöille.
Päiväys
Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys

Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys

Yhteisneuvottelussa mukana olleet
Allekirjoitus ja nimenselvennys

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Allekirjoitus ja nimenselvennys
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