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Viikko 10 (ROT 5.3.) 
 

Ykköset ja kakkoset:   
Kaikki perehtyvät tulevan lukuvuoden esivalintoihin ryhmänohjaajan johdolla ja jaetun 
materiaalin avulla. 
 
  
Abittitikut pitää jälleen päivittää. Ohjeistus on tullut Tiialta Wilmassa. Tikku on 
päivitettävä ennen uusintoihin tai kokeisiin osallistumista (ennen iltapäivän uusintaakin 
ennättää, kun laittaa tikun heti latautumaan oppitunnin ohessa).  
 
 
Matematiikan ja reaalin uusintakoe on tiistaina 5.3. klo 14.45 ja kielten uusintakoe torstaina 
7.3. klo 14.45. Tilat ilmoitetaan kansliaan johtavalla ovella. Ota mukaan päivitetty ja ladattu 
kannettava ja muut tarpeelliset välineet. Onnea ja menestystä kaikille kokeisiin! 
 
  
TAVASTIA - Rekry 7.3.2019 klo 9 –11, S-rakennus, Yritykset, ammattilaiset ja opiskelijat 
kohtaavat. Opiskelija voi löytää esim. kesätyöpaikan. Työnantajat tarjoavat työtä, 
opiskelupaikkaa, oppisopimusta jne. Paikalla on mahdollista keskustella henk. koht. 
rauhallisissa tiloissa. Poikkea väli- tai hyppytunnilla tai opettajan kanssa sovitulla 
ajalla.  
 
  
Muistutus poissaoloanomuksista:  

• Tiedossa olevan pätevän syyn nojalla voi anoa lupaa koulusta poissa olemiseen. 
Se on aina anottava etukäteen  
• yksittäiseksi oppitunniksi kyseisen aineen opettajalta  
• enintään kolmeksi koulupäiväksi ryhmänohjaajalta  
• pitemmäksi ajaksi apulaisrehtorilta.  
Lupa useiden päivien poissaoloon ratkaistaan mm. opintomenestyksen, 
kurssisuoritusten ja poissaolojen perusteella. Tällaisiin syihin perustuvien poissaolojen 
vuoksi ei opiskelijalla ole oikeutta saada tukiopetusta poissaoloaikana opiskeltujen 
asioiden osalta. Opettajalla on oikeus vaatia kaikki poissaolot eri tavoilla korvattaviksi, 
ja ne tulee suorittaa opettajan määräämän aikataulun puitteissa.  
• Muistathan, että autokoulun ajotunnit eivät ole hyväksyttävä syy koulusta 
poissaoloon.  
 

 
Ykköset: 
Kaikki ykköset osallistuvat HAMK-etkoille to 7.3. klo 9.00 - 11.30. Opiskelijat tulevat 
suoraan HAMK:ille opojen ohjeistuksen mukaan ja ilmoittautuvat opoille. Tilaisuudesta 
tullaan omalle koululle syömään ja iltapäivän oppitunnit pidetään normaalisti. Aamun 7. 
koodin oppitunnin ohjelman kukin opettaja antaa erikseen.  
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Kaikki kakkosten ryhmät:   
Mun elämä, mun tulevaisuus –kiertue kaikille lukion 2. vuoden oppilaille  
PÄIVÄ: ke 6.3.2019 AIKA: klo 11:30  
PAIKKA: Hämeenlinnan lukio, Hattelmalantie 8 A-rakennus, liikuntasali (ammattiopiston 
tilat) Kiertueella pidettävä oppitunnin mittainen (45 min.) esitys on innostava ja koskettava. 
Siinä on puhetta, videoita, tositarinoita, harjoituksia ja vinkkejä työelämästä. Tilaisuuden 
juontaa Taloudellinen tiedotustoimisto TATin johtaja Liisa Tenhunen-Ruotsalainen. 
  
Terveydenhoitaja / kuraattori / psykologi tiedottaa:      
Tiistaina 5.3 ei ole avointa vastaanottoa.   
4.3 käyttöön tuleva uusi potilastietojärjestelmä saattaa hidastaa vastaanottotoimintaa 
käyttöönoton alussa.   

 


