TIEDOTE KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN ALAN OPISKELIJALLE
JA HÄNEN HUOLTAJALLEEN
Tervetuloa opiskelemaan kone- ja tuotantotekniikkaa Valkeakosken ammattiopistoon!
Ammattiin opiskelu edellyttää, että sinulla on käytettävissäsi asianmukaiset suojavarusteet ja opiskeluvälineet.
Jokaisella opiskelijalla on oltava käytössään työhaalarit, turvajalkineet, henkilökohtaiset suojaimet, perustyökalut,
oppikirja ja muistiinpanovälineet. Puuttuvat opiskeluvälineet ovat este opiskelun aloittamiselle.
Ammattiopisto luovuttaa opintonsa aloittavalle opiskelijalle veloituksetta seuraavat henkilökohtaiset suojavälineet.
• työhaalarit, kuulosuojaimet, suojalasit, työkäsineet, hitsauskäsineet sekä turvakengät.
Opiskelija suorittaa lukuvuoden aikana turvallisuuskortin, EA1 -kortin ja tulityökortin edellyttämät opinnot.
Suoritettuaan opinnot hyväksytysti hän saa turvallisuus-, EA1- ja tulityökortit. Korttien hankinta tehdään
oppilaitoksen toimesta yhteisostona, jolloin niiden hinnaksi tulee 30 euroa.
Lisäksi veloitamme opiskelijalta pukukaapin avainpantin 20 euroa sekä opiskelijaravintolan kulkuvalvonnan
avainpantin 10 euroa. Pantit maksetaan opiskelijalle takaisin opintojen päätyttyä, jos niitä ei tarvitse käyttää hänen
velvoitteidensa täyttämiseksi (esim. hukattu avain tai poletti).
Opiskeluvarustepaketti hankitaan oppilaitoksen toimesta yhteisostona. Paketin hinta on 90 euroa. Varustepaketin
saa lunastaa oppilaitokselta opiskelun alkaessa maksukuittia vastaan.
Opiskeluvarustepaketti sisältää:
Mittausvälineet: Rullamitta (3m), työntömitta
Kirja: Heinonen M., Keinänen T., Kärkkäinen P., Konetekniikan Perusteet, Sanoma Pro Oy 2016
Mikäli ette halua lunastaa varustepakettia oppilaitokselta, se tulee hankkia omatoimisesti opintojen alkaessa ja
aikana opettajien antamien ohjeiden mukaisesti. Tässä tapauksessa oppilaitos veloittaa ainoastaan kurssikorttien
sekä avainpanttien hinnan 60 euroa.
Turvallisuuskortti, hätäensiapukortti, tulityökortti, henkilökohtaiset mittavälineet ja kirja ovat opiskelijan omaisuutta ja
ne jäävät hänelle opintojen päätyttyä.
Maksu tulee suorittaa 20.7.2018 mennessä oppilaitoksen tilille:
Saaja: Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä
Tilinumero: FI05 5494 0920 0177 30
Viesti: Opiskelijan nimi/Kone- ja metallialan varustepaketti ja pantit
Määrä: 150 euroa tai 60 euroa.
Opiskelijalla tulee lisäksi olla opintoja aloittaessaan seuraavat opiskeluvälineet:
• A4 luentokansio ”leveä malli”, 10 kpl välilehtiä, 100 kpl luentopaperia, lyijykyniä, teroitin, kuulakärkikynä,
pyyhekumi, astelevy, harppi, funktiolaskin, penaali sekä koulureppu.
Tärkeää!
Perusopetuksen päättötodistus tuotava ryhmänohjaajalle nähtäväksi 1. koulupäivänä, ke 8.8.2018 klo 9:00.
Lisätietoja opinnoista ja hankinnoista saa tarvittaessa Ville Järviseltä p. 044 706 1143
Ville Järvinen, koulutuspäällikkö
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