Kohti abivuotta
• Vahvuuksien, ammatinvalinnan
ja jatko-opintojen pohdintaa.
• Korkeakouluopintoja, EduFutura.
• Ammatit tutuksi -tapahtuma.
• Työjärjestys abivuodelle.
• Jatkajien opintosuunnitelma.
• Osaamisen tunnustaminen
(työelämäkurssit, ajokortti).
Liisa Lamminsivu-Risku
3.5.2021

Ylioppilastutkinto
• Ylioppilastutkintotodistukseen
vaaditaan ylioppilaskirjoitusten lisäksi
lukion päättötodistus.
➢ Vähintään 75 kurssia
➢ Pakolliset kurssit + 10 syventävää
kurssia

• Tutkinto tulee suorittaa kolmen
perättäisen tutkintokerran aikana.
• Neljä pakollista koetta hyväksytysti
(tai kompensaatio). 2022 aloittavilla
viisi pakollista!
• Ylimääräisiä yo-kokeita.
• Yo-kirjoitukset voi hajauttaa kolmeen
peräkkäiseen yo-kirjoituskertaan.

Erityisjärjestelyt, lisäaika ja arvostelu
• Keskivaikea tai vaikea lukihäiriö, sairaudet, vammat, jne.
• Haetaan etukäteen kirjallisesti lautakunnalta,
tarvittaessa erikoislääkärin lausunto.

• Erityisjärjestelyt opintojen aikana käytössä
(lähtökohtaisesti), esimerkiksi lisäaika kokeissa, erillinen
pienryhmätila, isokirjaimiset tehtävät, näytön
suurennus.
• Poikkeavaa arvostelua sovelletaan vain, jos
erityisjärjestelyitä ei voida pitää riittävinä turvaamaan
kokeen yhtäläisiä suorittamismahdollisuuksia ja kokelas
on saamassa kokeesta hylätyn arvosanan.

Vieraskielisyystodistus, 2 h lisäaikaa.
➢ Erityisopettaja Anita Lappeteläinen

Yo-ilmoittautuminen
• Ilmoittautumisaika syksyn 2021
tutkintoon: 3.-11.5.

• Jos yo-tutkinto aloitettu jo keväällä
2021, ilmoittautuminen tulosten
julkaisun jälkeen 18.- 24.5.
• Perusmaksu 14 € / kirjoituskerta.
• Koekohtainen maksu 28 €.

• Lasku väestörekisteriin merkittyyn
osoitteeseen heinäkuussa, eräpäivä
6.8.2021.
• Tarvittaessa yhteys opintotoimistoon
elokuun alussa.
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ma 13.9.
ke 15.9.
pe 17.9.
ma 20.9.
ti 21.9.
to 23.9.
pe 24.9.

äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe
psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
vieras kieli, pitkä oppimäärä
toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia,maantiede, terveystieto
äidinkieli ja kirjallisuus(suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe, suomi/ruotsi
toisena kielenä ja kirjallisuus –koe
• ma 27.9. vieras kieli, lyhyt oppimäärä

Ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ylioppilaskirjoitussuunnitelman tarkistaminen
Syksyn ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen
Erityisjärjestely- ja vieraskielisyysanomukset YTL:lle
Lukion omat yo-kirjoituksiin valmentavat abikurssit 1.jakossa,
myös muiden aineiden kursseja
Korkeakoulujen abikurssit, esim. Jyväskylän kesäyliopisto
Kertaus- ja muu valmennusmateriaali netissä
Kirjallinen lukusuunnitelma, aikaa myös lomailla
Omatoiminen lukeminen
Ajankäytön suunnittelu -> lukusuunnitelma kalenteriin!
Hyvä elämänhallinta (fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen)

