PORKKALAN LUKIO

KEVÄT 2022

ABIEN TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT
Yo-laskut ovat jo lähteneet ja eräpäivä on ollut 10.1.2022
Tarkista, että lasku on maksettu ja siinä mainitut YO- kokeet ovat oikein esim. Pitkä/lyhyt oppiaine! Jos
huomaat/epäilet virhettä, ole heti yhteydessä lukion kansliaan!
To 27.1.klo 9.40

Penkkari-rot etänä. Linkki tulee Wilmassa, osallistutte 3. palkin tunnilla ja sairaat
kotona.

Ke 9.2.

4. Jakso alkaa

Seuraa kotisivujen kalenteria 3. jakson uusintakokeesta.
Ma 28.2.

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

Ma 28.2.- ma 7.3.

Yo-kokeisiin osallistutaan omilla laitteilla. Jos sinulla on perusteltu syy lainata yokokeisiin lukion laitteita, ilmoita siitä sähköisellä lomakkeella viimeistään ma
7.3.2022.

Ti 1.3.

ABI & YO -info kello 14.15- 15.30. Kaikki kevään yo-kokeisiin osallistuvat linjoille.
Info on etätilaisuus, seuraa Wilmaa, johon tulee osallistumislinkki!

PRELIT

Ellet ole kevään 2022 yo-koeaineesi abi-kurssilla, sovi opettajan kanssa hyvissä
ajoin etukäteen osallistumisestasi preliin!

YO-KOETILAT

Kirkkonummen koulukeskuksen D-liikuntasali ja L-talo (Kirkkotallintie 1). Ltalossa kirjoittaville lähetetään tieto hyvissä ajoin Wilmassa. Lisätietoa 1.3.2022
Yo-infossa!

YO-KOEPÄIVÄT

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat/kevaan-2022koepaivat

KOETARVIKKEET JA APUVÄLINEET MATEMATIIKASSA JA REAALIAINEISSA
Digitaalisen koejärjestelmän käyttöön tarvittavat välineet on määritelty
Ylioppilastutkintolautakunnan yleisissä määräyksissä ja ohjeissa. Matematiikan ja
reaalin kokeessa ei saa käyttää apuvälineinä erillisiä laskimia eikä erillisiä
taulukkokirjoja. Ne löytyvät suoraan koeohjelmistosta.
Kokelaat eivät saa tuoda koetilaisuuteen matkapuhelimia tai muita
viestintävälineitä (Ylioppilastutkintolautakunnan yleiset määräykset ja ohjeet, luku
1.6).

KEVÄÄN 2022 KORKEAKOULUHAKU
16.3.-30.3.2022 klo 15.00

Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku osoitteessa www.opintopolku.fi

To 31.3.-pe 8.4.

Koeviikko 4. jakso

Ma 11.4.

Keväällä 2022 valmistuvilla on käytössä vielä 4. jakson uusinta- ja rästikokeet
huhtikuussa. Seuraa aikatauluja kotisivujen kalenterista!
5. jakso alkaa. Keväällä 2022 valmistuvat eivät voi enää osallistua
opetukseen tässä jaksossa! Jos osallistut, valmistujaisjuhlat ovat syksyllä 2022.

VALMISTUMINEN
Pe 29.4.

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

Pe 29.4.

Lukio-oppimäärän kurssit tulee olla merkittynä Wilmassa keväällä 2022
valmistuvien osalta. Koulu ilmoittaa YTL:lle päättötodistusta vaille jäävät
ylioppilaskokelaat

Pe 29.4.

Täytä kotisivujen lomake, jolla ilmoitat mikäli haluat lukion päättötodistukseen Smerkinnän numeron tilalle niissä aineissa, joissa on vain yksi kurssisuoritus FY,
KE, PS, TT, KU, MU tai kaksi suoritusta lyhyet kielet, LI

Toukokuun puolivälissä

YO-kirjoitusten tulokset saadaan koululle ja ajetaan näkyviin Wilmaan. Seuraa
Wilma- viestejä!

Pe 3.6.

Ilmoittautuminen kirjallisesti Wilmassa syksyn 2022 yo-kirjoituksiin.
Ilmoittautuminen lukiossa vielä opiskelevilla edellyttää yo-suunnitelman
päivittämistä. Tarkempi ilmoittautumisaikataulu ryhmittäin käydään läpi ROTtunnilla 4.jaksossa.

Pe 3.6. Klo 16

Lakkiaisharjoitus lukion juhlasalissa, lakki mukaan nimellä varustettuna.

La 4.6. Klo 11

Lakkiaiset d-juhlasalissa. Lakitettavat kokoontuvat auditorioon klo 10.30.

30.5.mennessä

Korkeakouluhaun todistusvalinnan tulokset julkaistaan

8.7. mennessä

Korkeakouluhaun lopulliset tulokset julkaistaan. Tsekkaa myös roskapostisi!

15.7. klo 15.00

Opiskelupaikka korkeakouluhausta on otettava vastaan tähän mennessä!

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 tai 4. jakson viimeisen kurssikokeen jälkeen ja ihan viimeistään
lakkiaisharjoituksissa 3.6.2022. Palauttamattomista avaimista peritään kuluja vastaava
korvaus.
TSEMPPIÄ JA INNOSTUSTA LUKEMISEEN – KULJE KOHTI ONNISTUMISIA!

