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Wilma
Käyttöohje

Kullan m k lavuzu
Kirjaudu osoitteessa Oturum açma adresi https://wilma.edu.kerava.fi
Käyttäjätunnus = sähköpostiosoitteesi Kullan ad = e-posta adresiniz
Salasana = keksimäsi salasana ifre = Wilma'ya kaydolurken kulland

z ifre

Jos olet unohtanut salasanasi, klikkaa "unohditko salasanasi". Saat sähköpostin, jonka kautta voit
tehdä uuden salasanan.
ifrenizi unuttuysan z " ifremi unuttum" ba lant na t klay n.
Kullan ad
ve e-posta adresinizi girin. ifrenizi de
gönderilecektir.

WILMAN TOIMINNOT / WILMA i LEVLER

tirebilece iniz bir ba lant e-postan za

turkki

1. PIKAVIESTIT MESAJLAR
Voit lähettää viestejä opettajille ja koulun henkilökunnalle Wilman sisällä. Viestien lähetys toimii
samantyyppisesti kuin sähköpostissa. Ö rencilere ve ö retmenlere Wilma arac yla mesaj
yollayabilirsiniz. Mesaj yollamak, e-posta yollamaya benzer.
Lisäksi, lapsen luokanvalvojalle voit lähettää viestin klikkaamalla kirjekuoren kuvaa
luokanvalvojan nimen vieressä Omalla etusivulla. Ayr ca, çocu unuzun ö retmenine (luokanbalvja) de
"Oma Etusivu" simgesine t klayarak mesaj yollayabilirsiniz.

1
2. TUNTIMERKINNÄT Ö RETMEN N NOTLARI ve Ö RENC N N DEVAMSIZLIKLARI

2. 1. SELVITÄ TUNTIMERKINTÖJÄ Ö retmen notlar

temizle

Opettaja voi tässä pyytää sinua ilmoittamaan, miksi oppilas ei ole ollut tunnilla.
Ö retmen, size ö rencinin o gün niçin gelmedi ini sorabilir
2.2. TARKASTELE TUNTIMERKINTÖJÄ Ö retmen notlar

görüntüle

Opettaja voi tehdä tähän merkintöjä. Voit valita miltä ajalta katsot merkintöjä (4 viikkoa, syksy, kevät,
lukuvuosi tai jakso).
Ö retmen, ö rencinin devams zl klar na ili kin notlar olu turabilir. Ö retmenin notlar görebilirsiniz (4
hafta, sonbahar dönemi, ilkbahar dönemi, y ll k ya da dönemlik seçim yapabilirsiniz).
Opettajan merkintöjä Ö retmenin notlar
Poissaolo Devams zl k
selvittämätön poissaolo
aç klanmam

devams zl k

luvallinen sairauspoissaolo
hastal k nedeniyle izinli
devams zl k

luvaton poissaolo
izinsiz devams zl k

myöhästynyt alle 15 min
derse 15 dakikadan daha k sa
geç kalma

myöhästynyt yli 15 min
derse 15 dakikadan daha uzun
geç kalma

ahkera tuntityöskentely

läksyt tekemättä yap lmam

ödev

fta azimli çal ma

aktiivinen tunnilla
fta faaliyet

hyvä suoritus

kirjat ja välineet kotona

eksik kitap ya da yaz

araçlar

iyi geli im

oppitunnin häirintä

positiivinen käytös

rikkonut koulun järjestyssääntöjä

olumlu davran

kurallar

rahats z etme
oul

çi neme

poistettu tunnilta

ftan ç kar lma

matkapuhelimen luvaton käyttö oppitunnilla
fta izinsiz cep telefonu kullanma
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3. ILMOITA POISSAOLOSTA Devams zl k bildirimi
Jos oppilas on poissa koulusta tänään tai huomenna, ilmoita tässä. Poissaoloilmoitus näkyy opettajilla
Wilmassa. çinde bulundu unuz ya da sonraki gün için ö retmeni devams zl k ile ilgili bilgilendirin. Ö retmen
notunuzu Wilma kapsam nda görecektir.
1. Valitse yksi syy. Devams zl k sebebini seçin
luvallinen sairauspoissaolo
Hastal a ba devams zl k (izinli)
luvaton poissaolo
zinsiz devams zl k
luvallinen poissaolo osalta oppituntia
Geç ka
2. Kirjoita lisätietoja. Durum belirtin.

3. MUITA TOIMINTOJA D

ER

LEVLER

Työjärjestys: Näet oppilaan työjärjestyksen jaksoittain tai lukukausittain. Dönem ya da
sömestr baz nda ö rencinin ders program gösterir.
Kokeet: Luettelo oppilaan tulevista kokeista. Ö rencinin yak ndaki s navlar

s ralar.

Suoritukset: Näet aineiden ja kurssien arvosanat. Ö rencinin farkl konu ve derslerdeki notlar
görebilirsiniz.
Tuki: Luettelo oppilaan saamasta tuesta, esim. tukiopetuksesta ja eriyttämisestä, sekä
oppilaan pedagogiset asiakirjat. Ö rencinin, ek e itim ve ba kala maya ili kin ald destek
e itimlerinin ve pedagojik belgelerinin listesini görebilirsiniz.
Tulosteet: Koulun lomakkeet, oppilaan viimeisin todistus ym. koulun valitsemia tulosteita.
Okul formlar , ö rencinin okul taraf ndan seçilen son ödevi gibi ç kt lar.
Kyselyt: Voit vastata opettajien ja henkilökunnan tekemiin kyselyihin. Ö retmenler ve ö retim
ekibinin haz rlad anketleri yan tlayabilirsiniz.
Tiedotteet: Voit lukea opettajien ja henkilökunnan laatimia tiedotteita. Ö retmenler ve ö retim
ekibinin haz rlad duyurular okuyabilirsiniz.
Vuosisuunnittelu: Näet, mitä oppiaineita koulussa voi opiskella ja mitä aiheita milläkin
kurssilla/vuosiluokalla käsitellään. Okulda ve her ders/s fta ö retilebilecek konular
görebilirsiniz.

turkki

Opettajat: Näet koulun opettajaluettelon ja luokkien ryhmänohjaajat. Nimeä klikkaamalla
avautuu sivu, jolla kerrotaan tietoja opettajasta (esim. opetettavat aineet ja yhteystiedot)
sekä opettajan työjärjestys. Kirjekuoren kuvaa klikkaamalla voit lähettää opettajalle
viestin. Okulun ö retmen ve s f ö retmeni listesini görebilirsiniz. sme t klayarak, ö retmen
hakk ndaki bilgileri (örn. ö retti i konular ve ileti im bilgileri) i e ö retmenin program
görebilirsiniz. Zarf sembolüne t klayarak ö retmene mesaj yollayabilirsiniz.
Henkilökunta: Näet vastaavat tiedot muun kuin opetushenkilökunnan osalta. Sivulla voi olla
esim. terveydenhoitajan, opetustoimenjohtajan tai kouluavustajien yhteystietoja. Okul
hem iresi, yerel e itim departman ve özel ihtiyaçlar asistanlar gibi ekiplere ili kin yukar da
belirtilen bilgileri görebilirsiniz.
Huoneet: Luettelo koulun opetustiloista ja niiden työjärjestykset jaksoittain. Okul tesisleri ve
programlar n zaman çizelgelerinin listelerini görebilirsiniz.
Lomakkeet: Voit päivittää esim. osoitteesi ja puhelinnumerosi. Sivulla voi olla muitakin
lomakkeita, joiden avulla voit päivittää oppilasta koskevia tietoja ja täyttää erilaisia
hakemuksia ja ilmoittautumisia. Adres ve telefon numaran güncelleyebilirsiniz. Sayfa,
ö renci ile ilgili bilgi güncellemesi yapmak ve farkl ba vuru ve kay tlar gerçekle tirmek için
kullanabilece iniz di er formlar da içermektedir.

Tietosarake Bilgi sütunu
Huollettavasi tiedot: Oppilaan/oppilaiden nimi/nimet, luokka ja ryhmänohjaaja. Ö renci(lerin)
ad (lar ), s flar ve ö retmenleri (ryhmänohjaaja / luokanvalvoja)
Ilmoitusasetukset: Voit valita, miten vastaanotat tiedon uusista pikaviesteistä ja poissaolomerkinnöistä:
sähköpostina ja/tai tekstiviestinä. Yeni an nda mesajla malar ve ö rencinin devams zl klar ile ilgili bilgileri
nas l almak istedi inizi seçebilirsiniz: e-posta ya da cep mesaj .
Käyttöoikeudet: Näet Wilma-tunnukseen kuuluvat roolisi (oppilaan huoltaja). Voit lisätä kaikki Keravan
kouluissa olevat lapsesi Wilma-tunnuksesi alle. Kohdassa " Roolien lisääminen" voit käydä lisäämässä
avainkoodeja, jos olet saanut niitä koululta (1 avainkoodi = 1 lapsi). Wilma kullan ad za ait rolleri
(ö renci velisi) görüyorsunuz. E er, Kerava'da okulda birden fazla çocu unuz kay tl ysa, hepsini kullan
ad za ekleyebilirsiniz. E er, okul imkan sa yorsa, "Roolien lisääminen" dü mesine t klayarak, daha fazla
anahtar kodu ekleyebilirsiniz. (1 anahtar kod = 1 çocuk)
Salasanan hallinta: Voit vaihtaa oman Wilma-salasanasi. Wilma ifreinizi de

tirebilirsiniz.

Linkit: Näet linkkejä Wilman ulkopuolisille sivuille. Esillä voi olla esim. linkki koulun kotisivuille
Bunlar, okulun ana sayfas gibi d ba lant lard r.

