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Viikko 21

ROT 21.5.

Kuviksen tämän lukuvuoden noutamattomat työt tulee hakea kuvisluokasta ennen
päättöviikon alkua eli tänään voit vielä pelastaa työsi. Luokassa tehdään muutostöitä ja
kaikki noutamattomat työt joudutaan hävittämään remontin alta. Luokassa on kaappi,
jonka ovessa lukee “vanhat kansiot”, sieltä löytyy.

Olethan varmasti tehnyt kurssivalinnat ensi lukuvuodelle? Tarkista valintasi. Jos joku
valinta puuttuu, varaa opoltasi aika.

Syksyn 2019 yo-kirjoituksiin ilmoittautuminen on hoidettava viimeistään ke 22.5. Hoida
siis asia kuntoon jo tänään, viimeistään huomenna!

Abitti-tikkuja EI poikkeuksellisesti päivitetä päättöviikolle, ellei Wilma-viestillä toisin
määrätä.

Oppikursseilla on ilmennyt vakavia vilppiyrityksiä. Muistutamme, että kaikenlainen
vilppi on kielletty kaikissa opiskelutehtävissä, testeissä ja kokeissa. Tehtävät on tarkoitettu
itse tehtäviksi. Ne ovat tärkeä osa omaa oppimisprosessia. Jos plagioi toisen tekemän
työn, se on rikos eikä myöskään opi asioita toisin kuin itse tekemällä. Yhtä suuri rikos on
auttaa vilpinteossa eli älä anna omaa tuotostasi toisen kopioitavaksi äläkä näytä
tuotoksiasi toiselle koetilanteissa. Vilppi voi johtaa kurssin arvostelematta jättämiseen.

KKTavastialla on uusi oppilaitospappi. Hänen nimensä on Jaana Lehtonen ja
yhteystietonsa puh. 040 804 9489, s-postiosoite jaana.e.lehtonen@evl.fi. Yhteystiedot
löytyvät myös koulun kotisivuilta kohdasta Opiskelun tuki.

Lukuvuoden viimeinen päättöviikko alkaa huomenna ke 22.5. ja päättyy ke
29.5. Hoidathan kaikki kursseilla vaadittavat tehtävät, K-merkinnät ja selvität poissaolosi
ennen kurssin päätöspäivää. Jos olet 5. jakson koeviikolla poissa kokeesta, uusintapäivä
on vasta elokuussa. HUOM! Jos sinulla on jostakin kurssista K-merkintä, sovi kurssin
loppuun suorittaminen opettajan kanssa HETI. Osa opettajista vaihtuu, eli voi käydä niin,
että kurssisi opettaja ei enää ole palveluksessamme syksyllä.

Helatorstaina 30.5. ei ole koulua.
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Perjantain 31.5. ohjelma
Klo 8.30 - 8.45 ENA3.1 ja ENA7.5 (koodi 1) kokeenpalautus
Klo 8:45 – 9.00 ÄI03.3 ja ENA6.4 (koodi 2) kokeenpalautus
Klo 9.00 - 9.15 RUB13.1, ÄI05.5 ja ENA7.4 (koodi 4) kokeenpalautus
Klo 9.15 - 9.30 ÄI03.5, MAB03.2 ENA6.5 (koodi 5) kokeenpalautus
klo 9.30 ROT
klo 10.00 Menestyjäkahvit ja Lyseon lipun naulaus, S-rakennus
klo 11.00 Ruokailu, jonka jälkeen opiskelijoiden koulupäivä päättyy

Onnea, energiaa, menestystä päättöviikon haasteisiin!
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