PORKKALAN LUKIO

ABIEN TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT

16.1.2020

KEVÄT 2020
ti 21.1.

ABI & YO -info auditoriossa klo 14.15-15.30

to 27.2

Anomus rehtorille osallistumisoikeudesta yo-kokeeseen, jos pakollinen kurssi
puuttuu.

to 13.2.- su 8.3.

Yo-kokeisiin osallistutaan omilla laitteilla. Jos sinulla on perusteltu syy lainata
yo-kokeisiin lukion laitteita, ilmoita siitä sähköisellä lomakkeella viimeistään
sunnuntaina 8.3.2020.

PRELIT

Ellet ole kevään 2020 yo-koeaineesi abi-kurssilla, sovi opettajan kanssa
hyvissä ajoin etukäteen osallistumisestasi preliin!
- pe 24.1. MAA ja MAB klo 10.30-16.30 (auditorio)
- pe 24.1. ÄI 24.1. klo 8.30-12.30 (luokkatila sopimatta)
- ma 27.1. YH (1. palkin koepäivä)
- to 30.1. TT (3. palkin koepäivä)
- ma 3.2. BI (5. palkin koepäivä)
- ma 3.2. HI (5. palkin koepäivä)
- ti 3.3. FY GE (luokkatila sopimatta)
- ma 9.3. ENA SALI

PÄÄTTÖARVOSANA

Päättöarvosanan korotustenttiin voi ilmoittautua suoraan aineenopettajille viim.
27.2.2020. Tentit järjestetään 21.4.2020 mennessä! Lukion päättöarvosanat
muodostuvat käytyjen pakollisten ja syventävien kurssien keskiarvosta. Wilman
opinnot-näytöllä näkyy myös päättöarvosana. Opettaja voi harkintansa mukaan
korottaa päättöarvosanaa.

YO-KOETILAT

Kirkkonummen koulukeskuksen D-liikuntasali

YO-KOEPÄIVÄT

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat/kevaan-2020koepaivat

KOEVÄLINEIDEN ENNAKKOTARKISTUS

Matematiikan, fysiikan, kemian ja maantieteen kokeissa saa käyttää
apuvälineinä lautakunnan määräysten mukaisia laskimia ja taulukkokirjoja
syksyn 2020 kokeeseen saakka (syksy 2020 mukaan lukien).
ma 16.3.

Toimita kello 9.00 mennessä matematiikan koetta varten taulukot ja laskimet
lukion kansliaan opettajan tarkistettavaksi. Nimeä ja merkitse ne niin, että
löydät ne vaivatta salista samannäköisten joukosta.

pe 20.3.

Toimita kello 9.00 mennessä kemian ja maantieteen koetta varten taulukot ja
laskimet lukion kansliaan opettajan tarkistettavaksi. Nimeä ja merkitse ne niin,
että löydät ne vaivatta salista samannäköisten joukosta.

ti 24.3.

Toimita kello 9.00 mennessä fysiikan koetta varten taulukot ja laskimet lukion
kansliaan opettajan tarkistettavaksi. Nimeä ja merkitse ne niin, että löydät ne
vaivatta salista samannäköisten joukosta.

KEVÄÄN 2020 KORKEAKOULUHAKU
ke 8.1.- ke 22.1. klo 15.00

Korkeakouluhaku 1 www.opintopolku.fi

ke 18.3. –ke 1.4. klo 15.00

Korkeakouluhaku 2 www.opintopolku.fi

ma 27.1.– ti 4.2.

Koeviikko

ke 5.2.

4. jakso alkaa. Seuraa kotisivujen kalenterista kokeiden palautukseen liittyvää
informaatiota.

ti 11.2. klo 10.00 ke 12.2. klo 15.00

Ilmoittautuminen uusintakokeeseen sähköisen linkin kautta

ma 17.2.-pe 21.2.

Hiihtoloma

ti 25.2.

Uusintakoe klo 14.15-17.15

VALMISTUMINEN
to 30.4.

Koululle kokelaan nimikirjoituksella varustettu kirjallinen kielto (koulun kautta
osoitettuna suoraan YTL:ään), jos ei halua nimeään julkaistavan lehdistössä
uusien ylioppilaiden nimilistassa.

to 30.4.

Lukio-oppimäärän kurssit tulee olla merkittynä Wilmassa keväällä 2020
valmistuvien osalta. Koulu ilmoittaa YTL:lle päättötodistusta vaille jäävät
ylioppilaskokelaat.

to 30.4.

Palauta kansliaan lomake, jolla ilmoitat mikäli haluat lukion päättötodistukseen
S-merkinnän numeron tilalle niissä aineissa, joissa on vain yksi kurssisuoritus
FY, KE, FI, PS, TT KU, MU tai kaksi suoritusta lyhyet kielet, LI

vko 20 lopulla

YO-kirjoitusten tulokset saadaan koululle toivottavasti viikon 20 lopussa.
Tulokset pyritään saamaan näkyviin Wilmaan. Seuraa Wilma-viestejä!

ke 27.5.

Todistusvalintojen tulokset korkeakouluhaussa ilmoitetaan viimeistään

pe 29.5.

klo 17 lakkiaisharjoitus lukion juhlasalissa, lakki mukaan nimellä varustettuna

la 30.5.

klo 11.00 lakkiaiset d-juhlasalissa. Lakitettavat kokoontuvat auditorioon klo
10.40

ti 2.6.

Mennessä ilmoittautuminen kirjallisesti syksyn 2020 yo-kirjoituksiin kansliassa.
Ilmoittautuminen lukiossa vielä opiskelevilla edellyttää yo-suunnitelman
päivittämistä. Tarkempi ilmoittautumisaikataulu ryhmittäin käydään läpi ROTtunnilla 4.jaksossa.

5.6. (haku 1) ja 8.7. (haku 2) Korkeakoulujen yhteishaun tulokset julkaistaan viimeistään. Tsekkaa myös
sähköpostin roskaposti-kansio!!!
Korkeakoulujen mahdolliset lisähaut vapaiksi jääneille paikoille käynnistyvät
elokuussa 2020, seuraa www.opintopolku.fi
10.7. (haku 1) ja
15.7. (haku 2)

Syksyllä 2020 alkava korkeakouluopiskelupaikka otettava viimeistään
vastaan

SEURAA WILMAA SÄÄNNÖLLISESTI KEVÄÄN AIKANA! Wilmassa voidaan täydentää
informaatiota, mahdolliset muutokset oheiseen infoon lähetetään myös Wilma-viesteinä.
MUISTATHAN PALAUTTAA KOULUN AVAIMET!
Avaimet tulee palauttaa heti, kun et enää opiskelun vuoksi niitä tarvitse. Kaikki koululta kuittaamasi
avaimet (kulkulätkä, läppärikaappi, lokero) tulee ehdottomasti palauttaa heti viimeisen yo-kokeesi
jälkeen tai viimeistään lakkiaisharjoituksissa pe 29.5.2020. Palauttamattomista avaimista peritään
kuluja vastaava korvaus.
TSEMPPIÄ JA INNOSTUSTA LUKEMISEEN – KULJE KOHTI ONNISTUMISIA!

