
RYHMÄNOHJAUSTUOKIO TO 17.9.2020 KLO 12.00 

SYKSYN YLIOPPILASKIRJOITUKSET JATKUVAT ENSI VIIKOLLA 

Syksyn ylioppilaskirjoitukset jatkuvat ensi viikolla ja yo-kokeet pidetään liikuntasalissa ja 

tarvittaessa myös luokassa 226. Liikuntasalin läheisyydessä olevat vessat ovat yo-

kokelaiden käytössä koepäivinä. Salin läheisyydessä ja takapihan parkkialueella tulee 

liikkua mahdollisimman äänettömästi. Huom! Autoilijat, mopoilijat / moottoripyöräilijät 

lähtekää ilman ”ylimääräisiä kaasutuksia” liikkeelle takapihalta, jotta yo-kokelaat saavat 

tehdä koetta ilman häiriötekijöitä.  

Yo-kirjoitusjärjestelyjen takia olemme joutuneet tekemään luokkatilamuutoksia luokkien 227 

ja 228 osalta. Opettajat tiedottavat luokkamuutoksista niitä ryhmiä, joita muutokset 

koskevat.  

HUOM! Syksyn yo-kokelas, tutustu Lyseon kotisivuilla oleviin yo-ohjeisiin ja rehtorin 

lähettämään wilma-viestiin vielä ennen yo-kirjoituspäiviä  

https://savonlinnanlyseonlukio.onedu.fi/opiskelijalle/syksyn-2019-yo-info-opiskelijoille/ 

 

Ensi viikon yo-koepäivät: 

ma 21.9. Yo-ruotsi, pitkä ja keskipitkä oppimäärä tule liikuntasalin pukutiloihin klo 8.30 

ti 22.9. Yo-matematiikka, lyhyt ja pitkä oppimäärä, tule liikuntasalin pukutiloihin klo 8.30 

mennessä 

to 24.9.  Yo-reaali: filosofia ja biologia, tule liikuntasalin pukutiloihin klo 8.30 

pe 25.9.  Yo-äidinkieli, kirjoitustaidon koe, tule liikuntasalin pukutiloihin klo 8.30  

 

2. JAKSON ALOITUS HUOMENNA 

Jakso 2 käynnistyy huomenna työjärjestyksen mukaisesti.  

• Huom! Alkavan ranskan kurssi RAB03.01 opetus on Taidelukiolla, luokassa 

313, toisessa kerroksessa. Jos et ole aikaisemmin käynyt Taidelukiolla, tule 

Lyseon kanslian aulaan ensi keskiviikkona 23.9. klo 9.45, josta Lyseon 

kouluavustaja vie sinut Taidelukiolle ja oikeaan luokkaan  

• 1. jakson kurssiarvioinnit näkyvät wilmassa keskiviikkona 30.9. 2020 

 

 

 

 

https://savonlinnanlyseonlukio.onedu.fi/opiskelijalle/syksyn-2019-yo-info-opiskelijoille/


TÄRKEÄ TIEDOTE ENSI VIIKON OPOTUNNISTA 

Opiskelijat toisella asteella tekevät ensimmäisenä syksynä lukemisen ja kirjoittamisen taitoja 

mittaavat seulatehtävät. Lyseolla ne tehdään digitehtävinä opotunneilla syyskuussa viikolla 

39. Aikataulu on seuraava: 

LL20a ke 23.9. klo 8 

LL20b ke 23.9. klo 9 

LL20c pe 25.9. klo 8 

LL20d pe 25.9. klo 9 

LL20e ma 21.9. klo 8 

Luomieni tehtävätunnusten vuoksi on tärkeää, että osallistut juuri oman ryhmäsi 

tunnille. Aikaa tehtäviin ohjeistuksineen menee 45-60 min. 

 

Jotta voit osallistua tuntiin, tarvitset mukaasi läppärin, jossa on näppäimistö 

(kosketusnäyttö ei käy), ulkoinen hiiri ja kuulokkeet/korvanapit, mobiililaite ei käy. 

Selaimeksi käy vain Chrome (tai Mozilla Firefox, varmimmin Chrome). Lataa laitteesi 

akku ennen tuntia sekä tarkista kuulokkeiden ja hiiren toiminta. Ilman kaikkia näitä 

välineitä et pysty tekemään tehtäviä. 

Tehtävät antavat tärkeää tietoa lukemis- ja kirjoittamistaidoistasi keskeisinä 

opiskeluvälineinä. Tulosten pohjalta osan opiskelijoiden kanssa mietitään myöhemmin 

yhdessä mahdollista opiskelun lisätukitarvetta. 

Jos sinulla on kysyttävää tunnistasi, laita minulle wilmaviesti. 

terv. erityisop. Annele 

POISSAOLOJEN SELVITTÄMINEN 

Muistathan, että poissaolot pitää selvittää mahdollisimman nopeasti ja lisäksi poissaoloihin 

tulee merkitä syy poissaoloon!  

Ryhmänohjaaja käy opiskelijoiden kanssa läpi Lyseon poissaolojen selvittämiskäytäntöä 

opinto-oppaan avulla 

https://savonlinnanlyseonlukio.onedu.fi/verkkojulkaisut/zine/201/article-9714 

Poissaoloihin puuttuminen lukioissa / Savonlinnan kaupungin malli 

kts. liite 

KIPISAKATEMIALASKUT 

Kipis-akatemia laskut jaetaan ro-tuokiolla 2. ja 3. vuosikurssin opiskelijoille. 

 

https://savonlinnanlyseonlukio.onedu.fi/verkkojulkaisut/zine/201/article-9714

