
TERVETULOA!

OPISKELUA JA URHEILUA
VUODESTA 1957



• LUKUVUOSIOPAS
• Wilmassa tiedotteet ja RO-kirjeet
• Kotisivut: www.mrl.edu.hel.fi
• Some:

• Facebook: Mäkelänrinteen lukio
• Twitter @Makelanrinne
• Instagram: makelanrinne

• Koulun blogi: www.marskylainen.fi

Mitä Märskyssä tapahtuu?



RYHMÄNOHJAAJA ON OPISKELIJAA
VARTEN

• oman RO:n tunti 1. jaksossa
• TVT-opetus

• TVT-taidot ovat tärkeitä sähköisissä ylioppilaskokeissa
• oman koneen käyttö opiskelussa jatkuvaa

• RO-tuokiot maanantaisin
• RO - OPO

• opintoihin liittyvät kysymykset ja opintojen etenemisen
seuranta yhdessä opinto-ohjaajan kanssa jaksoittain



POISSAOLOT
Etukäteen anottu poissaolo
• päivä tai enemmän → poissaolot anotaan etukäteen rehtorilta

tai apulaisrehtorilta
• yksi äisen oppitunnin poissaolo → ope aja
Sairauspoissaolot
• huoltaja selvittää alle 18-v. opiskelijan poissaolot
• yli 3 päivää poissa ilmoitetaan poissaolosta ryhmänohjaajalle ja

kurssien opettajille Wilman kautta ja mielellään myös rehtorille
• opiskelijan koulutapaturmavakuutus ei ole voimassa

sairauspoissaolopäivinä
• Koronan suhteen ohjeistukset kaupungin tasolta ja muilta

viranomaisilta.

Poissaolot anotaan Wilman kautta (Hakemukset)

JOKAINEN POISSAOLO ON SELVITETTÄVÄ!



KURSSITARJOTIN

• tarjolla vuosittain n. 800 kurssia + valmennuskurssit

• ensimmäisen vuoden opiskelutavoite min. 30 kurssia
(jaksossa viisi kurssia + valmennus )

• opiskelun tukikurssit: RUPA, ENPA, LAPA, läksypaja

• Helsingin kaupungin lukioiden verkkokurssit, kesäopinnot
sekä tunneilla että itsenäisesti

• valmistuminen vaatii min. 75 kurssia sis. pakolliset kurssit

OPINTOSUUNNITELMA ON VÄLTTÄMÄTÖN!



KURSSIEN SUORITTAMINEN

• tunnilla läsnäolo, itsenäinen suoritus, verkko-opetus
• jakson viimeinen viikko (kokeita, liikuntakurssin päätös,

kuvataidepaja)
• kahden aineen koe – ilmoittautuminen etukäteen

Wilmassa
• opiskelijoiden arviointi perustuu jatkuvaan näyttöön, ei

pelkkään kokeeseen
• uusintakoepäivät seuraavan jakson alussa

• O-merkintä ja/tai arvosana 4
• ilmoittautuminen etukäteen Wilmassa

• jaksoarviointi seurattavissa Wilmassa noin kaksi viikkoa
jakson päättymisen jälkeen

• Korona-aikana varaudutaan myös vuoro-opiskeluun ja
etäopetukseen



MITEN TUET NUORTA LUKIO-OPINNOISSA?

• ole kiinnostunut
• kysele, miten menee
• tue jakson aikana tapahtuvaa opiskelua
• auta ajanhallinnassa
• lepo – ruoka – harjoittelu oikeassa rytmissä



http://wilma.edu.hel.fi

• valinnat ja suoritettujen kurssien arvosanat reaaliajassa
• poissaolot seurattavissa ja selvitettävissä
• huoltajien omat tunnukset → kaikki edo eet lue avissa
• viestitoiminnot, nopea ja tehokas tapa olla yhteydessä

opettajiin ja hoitaa asioita
• poissaolojen anominen ja selvittäminen

OPISKELIJAN TULEE VIERAILLA
WILMASSA PÄIVITTÄIN!



Huoltajan Wilman etusivu

Tähän tulee tieto myös selvittämättömistä poissaoloista.



Kiitos mielenkiinnosta.
Hyvää syksyn jatkoa.

Pidetään
yhteyttä!



Wilma-avainkoodin aktivointi

1. Kirjaudu www.wilma.edu.hel.fi/connect (varmista, että
olet Helsingin Wilmassa)

2. Kirjaa avautuneelle sivulle s-postiosoite mitä käytät ja
lähetä

3. Mene s-postiin ja avaa sinne saapunut Wilman
varmistusviesti, ja klikkaa linkkiä

4. Kirjaa avautuneelle sivulle avainkoodi (oikea kenttä)
5. Jatka ohjelman ohjeiden mukaan


