päivitetty 8.9.21

ABIEN TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT
LUKUVUONNA 2021-22

ELO-LOKAKUU 2021
•

Infot syksyn yo-kirjoituksiin osallistuville pidetään to 2.9. klo 12.45 ja pe 3.9. klo
12.45 ja jokaisen on osallistuttava yhteen infotilaisuuteen.

•

Digitaalisen yo-kokeen kenraaliharjoitus Lyseolla ke 8.9.
o

Porrastetusti 14.30, 15.00, 15.30

o

Tulossa Wilman tapahtumakutsu

•

13.9 – 27.9.21 Syksyn YO-kirjoitukset

•

Syksyn korkeakouluhaku 1.9.–15.9.2021 klo 15:00 ks. www.opintopolku.fi

•

Toisen asteen ammatillisiin opintoihin ei ole enää syksyn yhteishakua vaan ammatillisiin opintoihin haetaan suoraan oppilaitokseen, ns. joustava haku.

MARRASKUU / JOULUKUU 2021
•

Rehtorin YO-info kevään 2022 kirjoituksiin ilmoittautuville. Ajankohdat ilmoitetaan
myöhemmin. Jokaisen kirjoittajan on osallistuttava yhteen infotilaisuuteen.

•

Syksyllä valmistuva, tee kurssit kuntoon ma 25.10.21 mennessä. Koulu lähettää
tiedon YTL:aan ilman päättötodistusta jäävistä syksyn ylioppilaista to 4.11.2021.

•

Hae yliopistoon-päivä Itä-Suomen yliopistolla ja abitapahtuma Savonia AMK:ssa ma
15.11.21 klo 9-14.

•

Syksyn ylioppilasjuhla ja itsenäisyyspäivän juhla pe 3.12.2021 klo 13.00.

pe 12.11.21 MENNESSÄ
•

Ilmoittautuminen kevään 2022 YO-kirjoituksiin. Lomake täytettävä
huolellisesti WILMAssa ja palautettava tuloste allekirjoitettuna henkilökohtaisesti
kansliaan. Ilmoittautuminen on vasta sen jälkeen pätevä. (Jos yo-kirjoitusten
tulokset syksyltä 2021 eivät ole vielä tulleet, ilmoittautuminen on heti tulosten
tultua.) Huom! Ilmoita ilmoittautumisen yhteydessä, jos sinulla on LUKI-todistus.

TAMMIKUU – HELMIKUU 2022

•

TUTKINTOMAKSUT MAKSETTU eräpäivään mennessä; laskut lähetetään
sähköisesti /kotiosoitteeseen.

•

Abien ja kakkosten vanhempainilta ti 25.1.22 klo 17.30-20.00.

•

Huom! Mikäli opiskelija ei ole suorittanut 3. opiskeluvuoden kolmannen jakson
päättyessä lukion oppimäärää (75 kurssia), hänen tulee tehdä opinto-ohjaajan
kanssa kirjallinen suunnitelma opintojen valmiiksi saattamiseksi.

•

Lukion oppimäärä suoritetaan ma 11.4.22 mennessä. Rehtori ilmoittaa toukokuun
alkupäivinä yo-tutkintolautakuntaan viimeistään 5.5.2022 niiden kokelaiden nimet,
joiden päättötodistus on valmis.

•

Kokelaalla on mahdollisuus suorittaa lukion oppimäärää koko kyseinen
kevätlukukausi 2022.

•

preliminäärikoe äidinkielessä ja matematiikassa
o

Matematiikassa kurssin MAA15 päättöviikkopäivänä

o

Äidinkielessä äI08 ja ÄI09 -kurssien päättöpäivinä

VIIKKO 6, 4. jakson alku (ti 8.2.22 – pe 11.2.22)
•

ohjelma tarkentuu myöhemmin (rexi-infot, opon info)

•

penkkarit to 10.2.22

•

vanhojen päivä pe 11.2.22
HUOM! OSALLISTUMISOIKEUS YO-kokeeseen: ko. aineen pakolliset
kurssit pitää olla tehtynä ko. aineen kirjalliseen kokeeseen mennessä
(maaliskuussa).

•

ti 15.2.22 3. jakson palautepäivä

•

3. jakson uusintakuulustelu ke 23.2.22 klo 14.35

•

kertauspajoista voit kysyä aineenopettajilta

MAALISKUU 2022
•

ti 15.3. – ke 30.3.2021 ylioppilaskirjoitukset, kirjalliset kokeet

HUHTIKUU 2022
•
•

Erityisjärjestelyt korkea-asteen valintakokeisiin haettava huhtikuun alkuun
mennessä (pvm?)
Keväällä 2022 valmistuvat, kurssit tehtävä kuntoon 5. jakson alkuun (ma
11.4.22) mennessä.

TOUKOKUU-KESÄKUU 2022

•

Rehtorin ilmoitus YO-tutkintolautakunnalle päättötodistuksen saavista
5.5.2022.

•

Yo-tulokset tiedossa viimeistään vkolla 20/21. Tuloksia saa koululta kansliasta ja
tulokset siirretään WILMAan.

•

Todistusvalinnan tulokset tulevat toukokuussa 2022.

•

Lakkiaisharjoitukset pe 3.6.2022 klo 16.30

•

Ylioppilasjuhla la 4.6.2022 klo 10

•

Syksyn 2022 YO-tutkintoon ensimmäistä kertaa osallistuvien ilmoittautuminen
pe 13.5.2022 mennessä koulun kansliaan.

•

Kokeen uusijoiden ja korottajien ilmoittautumisia otetaan vastaan ma 30.5.22
asti.

•

Lasku tulee sähköisesti /kotiosoitteeseen ja se on maksettava eräpäivään mennessä

•

Opiskelupaikan vastaanottaminen (pvm) mennessä.

Kevään 2022 haut koulutuksiin
1.Hakuaika tammikuussa 2022 yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin
Kevään ensimmäisessä yhteishaussa haetaan yliopistojen ja korkeakoulujen syksyllä
2022 alkaviin vieraskielisiin koulutuksiin ja Taideyliopiston koulutuksiin.
Ensimmäisessä yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen koulutukseen.
Hakukohteiden järjestyksellä ei ole merkitystä. Hakijalle voidaan tarjota useampaa
opiskelupaikkaa. Hän voi kuitenkin ottaa vastaan vain yhden opiskelupaikan samana
lukukautena alkavasta koulutuksesta.

•

Kevään 2022 ensimmäinen yhteishaku
Kevään ensimmäinen yhteishaku 5.-19.1.2022 klo 15.00
englanninkieliset amk- ja yliopistotutkinnot
Haku Opintopolussa www.opintopolku.fi

•

www.studyinfo.fi www.opintopolku.fi

•

Tulokset viimeistään pvm, opiskelupaikka otettava vastaan ennen pvm.

•

Helmikuu 2022 YHTEISHAKU Ammatillisiin perustutkintoihin ja
lukiokoulutukseen
www.opintopolku.fi

•
•

Pvm (helmi-maalikuussa 2022?)

Tulokset aikaisintaan pvm, paikka otettava vastaan viimeistään pvm.

•

2.Hakuaika maaliskuussa 2022 yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin
Kevään toisessa yhteishaussa haetaan yliopistojen ja korkeakoulujen syksyllä 2022
alkaviin suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin.
Kevään toisessa yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen koulutukseen, jotka
hakija asettaa hakulomakkeella mieluisuusjärjestykseen. Hakijalle tarjotaan vain
yhtä opiskelupaikkaa. Hän voi ottaa vain yhden opiskelupaikan samana lukukautena
alkavasta koulutuksesta.

•
•
•

Kevään 2022 toinen yhteishaku
Kevään toinen yhteishaku 16.-30.3.2022 klo 15.00
suomenkieliset amk- ja yliopistotutkinnot.
Haku Opintopolussa www.opintopolku.fi

Todistusvalintojen tulokset viimeistään X.X.XXXX. Valintojen tulokset
viimeistään X.X.XXXX, opiskelupaikka otettava vastaan ennen X.X.XXXX.

•

Huom! Mm. Poliisiammattikorkeakoululla on poikkeavat hakuajat ja sähköinen
hakupalvelu (haku.polamk.fi), Pelastusopistolla omat hakuaikansa ja menettelynsä

Syksy 2022: Korkeakouluhaku pvm

(Todistuspistelaskuri www.uef.fi -> Hae yliopistoon - ei löydy tällä hetkellä)

