
RYHMÄNOHJAUSTUOKIO TO 18.11.2021 KLO 12.00 

 
KEVÄÄN YO-TUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN KÄYNNISSÄ 
 
Kevään 2022 yo-kirjoituksiin ilmoittaudutaan wilman sähköisellä lomakkeella pe 12.11. – ma 
22.11.2021 välisenä aikana.  

1) Mene wilmassa kohtaan lomakkeet ja valitse sekä täytä huolellisesti 
lomake ”Ilmoittautuminen yo-kirjoituksiin Lyseo”.  

2) Tarkista, että ilmoittautumislomakkeen ja wilmassa tehdyn yo-suunnitelmasi (lomake 
opinto-ohjaus 2: yo-suunnitelma) tiedot täsmäävät keskenään. Lisää lomakkeelle 
ainoastaan tulevan kevään yo-aineet ja niiden pakollisuudet. Älä muuta ohjelman 
ehdottaman ajankohdan muotoa.  

3) Huom! Tulosta, allekirjoita ja palauta yo-ilmoittautumislomakkeesi kanslian aulassa 
olevaan laatikkoon. Yo-ilmoittautumisen voit tehdä ja tulostaa tietokoneluokassa.  

Mikäli tarvitset ohjausta / tukea yo-kirjoitussuunnitelmiisi tai sähköisen yo-lomakkeen 
täyttämiseen, niin ota yhteyttä opinto-ohjaajiin 

Tällä viikolla on ollut mahdollisuus tehdä yo-ilmoittautuminen ohjatusti tietokoneluokassa. 
Vielä on muutama tilaisuus jäljellä:  

• to 18.11. klo 13.30-14.00  
• ma 22.11. klo 9.30-10.00 ja klo 13.30-14.00 

Tietokoneluokassa voit samalla tulostaa ja allekirjoittaa oman ilmoittautumislomakkeen.  
 
JAKSON 2 ARVIOINNIT 
 
HUOM! 

Kaikkien 2. jakson kurssien / opintojaksojen arvioinnit eivät ole vielä valmiina. Opettajat ovat 

ilmoittaneet myöhemmin valmistuvista arvioinneista ryhmiensä opiskelijoille. Puuttuvia 

arviointeja lisätään sitä mukaa, kun niitä valmistuu. 

 

Opiskelijat, käykää tarkistamassa tämän hetkinen opintojenne tilanne wilmasta kohdasta 

tulosteet → opintosuoritusote. Jos olet saanut jostakin kurssista hylätyn arvosanan (4), 

keskustele opettajan kanssa, miten opinnoissa kannattaisi edetä: Milloin osallistut uusintaan 

ja miten valmistaudut siihen? Onko tukiopetus tarpeen?    

 

2. jaksosta tullutta T-merkintää voi täydentää tämän jakson ajan, rästityöt on kuitenkin syytä 

palauttaa mahdollisimman nopeasti. K-merkintä tarkoittaa, että kurssi on käytävä 

uudelleen.  

 

Ykköset / Opintopisteet jaksoittain eripituisten opinto-ohjelmien mukaan 

https://savonlinnanlyseonlukio.onedu.fi/verkkojulkaisut/wp-

content/uploads/sites/4/2020/04/OPINTOPISTEET-JAKSOITTAIN-ERIPITUISTEN-

OPINTO.pdf 
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Kakkoset ja kolmoset / Kurssimäärä jaksoittain eripituisten opinto-ohjelmien 

mukaan 

https://savonlinnanlyseonlukio.onedu.fi/verkkojulkaisut/wp-

content/uploads/sites/4/2020/04/KURSSIKERTYM%C3%84T-JAKSOITTAIN-

ERIPITUISTEN-OPINTO.pdf 

 
RUOKAPALVELUN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KOULUJEN OPPILAILLE JA 
HENKILÖSTÖLLE  
 
Vastaamalla tähän kyselyyn olet vaikuttamassa palvelumme ja toimintamme 
kehittämiseen. Linkki ruokapalvelun asiakastyytyväisyyskyselyyn löytyy sinulle laitetusta 
wilma-viestistä. Kyselyyn vastataan nyt RO-tuokiolla. 
 
Kouluruoka: https://www.savonlinna.fi/kysely-kouluruoasta/ 
 
WILMA-KYSELY YKKÖSILLE LUKIOLAISKANNETTAVISTA 
 
Mene wilmassa nyt RO-tuokiolla kohtaan kyselyt ja vastaa lukiolaiskannettaviin liittyvään 
kyselyyn ”Käyttäjäpalaute lukiolaiskannettavan toiminnasta ja käytettävyydestä” – 
Lyseon lukio 
 
ABIEN JATKO-OPINTOINFO JUHLASALISSA NYT RO-TUOKION JÄLKEEN 

Tänään pidettävässä abi-infossa Sara ja Pia kertovat kevään 2022 korkea-asteen 

yhteishaun aikatauluista ja jatko-opintoihin hakemisesta. Huom! Palkin 5 oppitunnit alkavat 

klo 13.00.  

STUDIA-MESSUILLE LÄHTEVÄT 

Tuokaa matkan omavastuuosuus (10 euroa) Sara-opolle perjantaihin mennessä. Tarkempi 

ohjeistus matkaan liittyen ilmoittautuneille löytyy wilmasta.  
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