LOMA.ANOMUS WILMASSA

-

OHJE HUOLTAJALLE

Huoltaja voi anoa oppilaalle lomaa koulusta esim. lomamatkan tms syyn takia Wilman lomakkeella
HUOM! Nämä ohjeet on tehty Wilman selainversiolla. Sovellus ei välttämättä toimi samalla tavoin.
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Wilman etusivulla valitse hakemukset ja päätökset.
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Klikkaa oikeassa reunassa lomakkeen kuvaa "tee uusi hakemus" ja valitse tilanteen mukaan
F "loma-anomus, lyhyt 1-3 pv loma" (luokanopettaja/luokanvalvoja päättää) tai
D "loma-anomus, pitkä 4 pv tai enemmän lomaa" (rehtori/apulaisrehtori päättää)
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Täytä lomakeen kentät: hakemuspvm & poissaolo alkaa - poissaolo päättyy & poissaolon syy &
lisätietoja hakemuksesta (tarvittaessa, ei pakollinen) & lomakkeen täyttäjä.
Lopuksi tallenna tiedot ja jää odottamaan koulun päätöstä @.

Kun koulu on tehnyt päätöksen:
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Klikkaa hakemukset ja päätökset -sivulla päätös-sarakkeen sinistä linkkiä, niin pääset katsomaan
päätöstä.
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Läksyistä ja muista koulutehGivistä on sylrtå sopia op€ttajien kanssa etukåteen.
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Hakemus on otettu kasiRelyyn. Håkta ei enäii voi tåydentåä hakemuksen uetoja.
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