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Tänään agendalla

▪ Abin loppusuora: 

▪ Ylioppilaaksi pääseminen

▪ Prelit

▪ Yo-kokeet

▪ Päättöarvosanan korottaminen

▪ YO-kokeiden uusiminen

▪ Penkkarit

▪ Lakkiaiset

▪ Jos kaikki ei sujukaan suunnitellusti

▪ Opot:

▪ Jatko-opintoihin hakeminen
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Ylioppilaaksi tuleminen
▪ Edellytyksenä lukion päättötodistus

▪ Kirjoitettavien aineiden pakolliset kurssit oltava suoritettuna 6.3. 

mennessä

▪ Lukion oppimäärä oltava suoritettuna 30.4. mennessä – suositus 3. 

jakson loppuun

▪ 12.5 (Tärkeä päivä jatko-opintojen haun näkökulmasta)

▪ 3,5 ja 4 vuoden opintosuunnitelma tehtävä opinto-ohjaajan kanssa

▪ Lukilausunnot ja erityisjärjestelyanomukset lähetetty 

ilmoittautumistietojen mukana

▪ Puoltolauseet ja lääkärintodistukset lähetetään lautakuntaan heti 

kokeiden päätyttyä

▪ YO-kokeissa läpäistävä vähintään neljä ainetta tietyin rajoituksin. 

Kompensaatio mahdollinen yhdessä aineessa
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ABIN LOPPUSUORA

▪Rehtorin ja opon pitämät infot tammikuussa

▪Abitti-treenit tarpeen vaatiessa

▪Preliminäärit 3.2. – 4.3. 

▪YO – kokeet 10.3.-26.3.

▪Penkkarit 6.2, rekat kiertävät toria klo 12.

▪abitodistus 17.2.

▪Abi-risteily ei ole koulun toimintaa

▪TUTKINTOMAKSUT TULEVAT 
MAKSETTAVAKSI 15.2. (14€ + 28€/koe)
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ABIN LOPPUSUORA
▪ Lukuloma - päivittäinen lukurytmi

▪ Kokeet alkavat klo 9.00, Tavastia areenalle tullaan klo 8, mukana 
kaikki tarvittava:

▪ Tietokone, kuulokkeet, mahdolliset adapterit, laturi 
(langallinen hiiri)

▪ Henkkarit

▪ Eväät, lämmintä, tyyny, ei tekstiä vaatteissa ☺

▪ Omat lääkkeet?

▪ Lyhyet kielet Kaurialan lukiolla pe 13.3.

▪ Sairastapauksessa soitto rehtorille mahd. pian 040 5008913

▪ Lääkärintodistuksessa tulee olla näkyvissä koepäivä ja sairauden 
kesto

▪ Ohjeet ja määräykset www.ylioppilastutkinto.fi

▪ Saapumatta jääminen = hylätty koe
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Tukijoukkojen rooli

Hyvä valmistautuminen, mutta muutakin elämää on

Eväät pakataan mielellään läpinäkyvään rasiaan. Mahdolliset teksti 

peitetään esimerkiksi ilmastointiteipillä

Eväissä ei saa olla käärepapereita, etikettejä, muuta paperia

Mahdolliset omat lääkkeet annetaan valvojille nimellä varustettuna –

ei tekstejä

Kännykät, älykellot kiellettyjä

Ajoissa paikalle ja kokeeseen kannattaa käyttää aikaa
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▪ Alustavat tulokset 1-2 vkoa kokeesta, tulevat Wilmaan

▪ S-merkintä numeroarvioinniksi?

▪ Oppimäärän korotustentit 8.4.2020

▪ Lukion oppimäärä oltava suoritettuna 30.4.2020

▪ Kompensaatio automaattisesti, kiellettävä kirjallisesti 30.4.2020

▪ Jos ei halua nimeä julkaistavaksi, kiellettävä kirjallisesti 30.4.2020

▪ Viim. 22.5. lopulliset tulokset – tieto tulosten saapumisesta 
kotisivulle, tulokset tulevat opiskelijoille Wilmaan, ei tietoja 
puhelimitse. Tiedot vain kokelaalle. 

▪ Lakkiaisjärjestelyistä tiedotetaan Wilmassa ja koulun kotisivuilla

▪ 29.5. klo 17. lakkiaisharjoitus, lakki mukaan, kesto n. 2 tuntia

▪ 30.5. klo 10. lakkiaiset Pohjantähtiareenalla, kesto noin kaksi tuntia

▪ 3.6. ilmoittautuminen syksyn YO-kokeisiin. Hylättyä koetta saa uusia 
kolme kertaa seuraavan kolmen tutkintokerran aikana ja hyväksyttyä 
koetta rajoituksetta.
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