TURUN KLASSILLISEN LUKION REHTORIN PÄÄTÖKSELLÄ §25 15.6.2017 SINUT
ON HYVÄKSYTTY OPISKELIJAKSI TURUN KLASSILLISEN LUKION
YLEISLINJALLE.
Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes olemme tarkistaneet opiskelijavalintaan vaikuttaneet
koulutodistukset. Varmista paikkasi tuomalla alkuperäinen perusopetuksen päättötodistuksesi meille
viimeistään 22.6.2017 klo 12.00. Muuten menetät sinulle varatun opiskelupaikan. Opiskelijaksi
hyväksymisen jälkeen mahdolliset alemmat hakutoiveesi ovat peruuntuneet automaattisesti, etkä voi
tulla niihin enää valituksi. Ylempiin hakutoiveisiin voit kuitenkin vielä tulla valituksi varasijalta.
Tervetuloa joukkoomme!
Onneksi olkoon, olet saanut opiskelupaikan Turun klassillisessa lukiossa. Tarjoamme
opiskeluympäristön, jossa korostetaan monipuolista sivistystä sekä tarjotaan laadukasta ja
ajanmukaista opetusta. Opiskelijamme saavat hyvät valmiudet jatko-opintoihin.
Uudet lukiolaiset tulevat ilmoittautumaan maanantaina 19.6. Turun klassilliseen lukioon
osoitteeseen Eskelinkatu 4 seuraavasti:
- klo 11.15 yleislinjan 17A (Aarn-Harr) ja 17E (Lundm-Paaj)
- klo 12.45 yleislinjan 17B (Heik-Kirs) ja 17F (Palh-Suom)
- klo 14.15 yleislinjan 17C (Kohm-Lunde) ja 17G (Särk-Över)
Ota ilmoittautumispäivänä mukaasi alkuperäinen perusopetuksen päättötodistus, hakijan opas ja
kurssivalintamateriaalit, jos olet ne etukäteen saanut. Ilmoittautumisen yhteydessä uudet lukiolaiset
laativat seuraavan lukuvuoden työjärjestyksensä. Apunasi koululla ovat rehtorit, opinto-ohjaajat,
opettajia ja opiskelijatutoreita. Päivän aikana teet valintasi myös lukion Wilma- hallinto-ohjelmaan.
Siihen saat vielä erikseen ohjausta ja opastusta. Varaa itsellesi aikaa ilmoittautumiseen noin kaksi
tuntia.
Jos et pääse koululle 19.kesäkuuta, ota yhteys opinto-ohjaajaan Marianne Laulumaa
(marianne.laulumaa@turku.fi) 17 A-D tai Nina Östdahl (nina.ostdahl@turku.fi) 17 E-H. Varaa aika
sähköpostilla.
Kotisivuiltamme www.turunklassillinenlukio.fi löydät lisää tietoa koulustamme, opiskelusta,
opiskelijoista ja henkilökunnasta. Mikäli sinulla on kysyttävää tai et ota opiskelupaikkaa vastaan,
ota yhteyttä tai tule käymään.
Opiskelusi lukiossa alkaa 15. elokuuta 2017 klo 10.00.
Turussa 15.6.2017__________________________________
Kai Heino, rehtori, kai.heino@turku.fi,
Voit hakea aluehallintovirastolta oikaisua tässä kirjeessä ilmoitettuun hylättyyn opiskelijavalinnan tulokseen. Ennen oikaisuvaatimuksen tekemistä
sinun tulee pyytää muutoksenhakukelpoista päätöstä siltä oppilaitokselta, jonka opiskelijavalintaa koskevaan päätökseen haluat hakea oikaisua.
Voit pyytää päätöstä suullisesti tai kirjallisesti. Päätöstä tulee pyytää 30 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut tiedoksi tämän ilmoituksen.
Vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä (Laki ammatillisesta
koulutuksesta 26 a §, Lukiolaki 19 a §). Huomaa myös, että oikaisuvaatimus on tehtävä viimeistään 14 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut
kirjallisen päätöksen oppilaitoksesta. Opiskelijavalintaa koskevaan päätökseen haetaan oikaisua siltä aluehallintovirastolta, jonka alueella
oppilaitos sijaitsee. Mikäli et jostain syystä saa päätöstä oppilaitoksesta, ole yhteydessä Opintopolun hakuneuvontaan.
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