Ota yhteyttä, jos on
kysyttävää!
Voimme auttaa, jos
tiedämme, että
tarvitset apua tai
neuvoja.

Jotta saat ajantasaiset ohjeet sekä
tiedot mahdollisista muutoksista, pidä
huoli, että Wilma-tunnuksesi on
aktiivinen. Jos Wilma-tunnus ei toimi,
ota yhteyttä kansliaan.

Syyskuussa ennen kirjoituksia saat
tarkemmat tiedot kokeiden paikasta,
tarvittavista laitteista, eväistä ja muita
toimintaohjeita. Osallistu siis Abi-info
II:een silloin.

Jos olet epävarma Abitti-kokeeseen
pääsystä omalla laitteellasi, tule
käynnistystestaukseen.

Jotta saat tutkinnon valmistuttua yotodistuksen, tulee sinulla olla silloin
valmiina joko lukion päättötodistus tai
ammatillisen tutkinnon todistus.
Kokeita suorittaessasi niiden ei vielä
tarvitse olla valmiita.

Sinun tulee ylioppilastutkinnossa suorittaa
vähintään neljän aineen kokeet. Ne
valitaan äidinkielen lisäksi näistä.
Huomaa, että pakollisten neljän kokeen
joukossa voi olla vain yksi reaaliaineen
koe.
Yhden kokeista on oltava pitkän
oppimäärän koe (esim. pitkä matematiikkaa
tai A-englanti tai ruotsi).

Kaiken kaikkiaan voit kolmen perättäisen
tutkintokerran aikana suorittaa 4 - 14 eri
ainetta. Tavallisinta on kuitenkin suorittaa
kokeet 4 - 6 aineessa ja tutkinnon
valmistuttua mahdollisesti täydentää sitä
uusilla kokeilla.

Jos aloitit tutkinnon syksyllä 2019, on
syksy 2020 viimeinen tutkintokertasi. Jos
puolestaan aloitat tutkinnon syksyllä 2020,
on syksy 2021 viimeinen tutkintokertasi.
Näiden kolmen tutkintokerran aikana sinun
on suoritettava ainakin neljän pakollisen
aineen kokeet.
Huomaa, että ensimmäisen ja viimeisen
tutkintokerran väliä on vain reilu vuosi.
Tutkinnon suorittaminen alkaa, kun
ensimmäisen kerran ilmoittaudut
kokeeseen.

Tämä koskee kaikkia kokelaita. Sekä niitä,
jotka vasta nyt aloittavat tutkintonsa tai sen
jo aiemmin suorittaneita.

Lukio-opiskelija: Mieti tarkkaan, ehditkö suorittaa kaikki valitsemasi aineen
pakolliset kurssit ennen yo-koetta! Sinulta evätään osallistumisoikeus, jos
kursseja puuttuu.
Ammatillisen tutkinnon pohjalta osallistuva: YO-koe perustuu lukion
pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien oppimäärään. Jotta voit
suoriutua koko potentiaalillasi, kannattaa ne opiskella kaikki.

Vallitsevan pandemiatilanteen vuoksi yo-kirjoituksiin ilmoittaudutaan
poikkeuksellisella tavalla:

Jos olet jo täyttänyt tämän
lomakkeen, sinun ei tarvitse
tehdä sitä uudelleen.

Ole tarkkana päivämäärien
kanssa.
Yhteystietojen tarkistaminen
on erittäin tärkeätä, jotta
voimme soittaa sinulle
puhelun, jolla varmistamme
ilmoittautumisesi. Jos puhelua
ei käydä, et osallistu syksyn
kirjoituksiin.

Vaikka muuttaisit mielesi ja päättäisit
olla tulematta kokeeseen, on maksu
AINA maksettava. Voit pyytää maksun
palautusta tutkintolautakunnalta, jos
sinulla ei ole osallistumisoikeutta tai
ilmoittautumisesi on hakemuksesta
mitätöity.

Jos suoritustasi haittaa sairaus, luki-häiriö, vaikea elämäntilanne tai
vieraskielisyys, ota yhteyttä erityisopettajaan mahdollisten erityisjärjestelyiden
anomiseksi.

Kokeeseen ei voi tulla ilman omaa
kannettavaa tietokonetta. Koululla ei
ole riittävästi koneita lainattavaksi.

Tarvitset myös kuulokkeet mahdollisesti
jokaisen aineen kokeessa. Muista, että
kuulokkeissa ei saa olla Bluetoothtoimintoa.
Tarkista myös, että sinulla on riittävästi
USB-portteja tai hanki itsellesi USBjakaja.

Muista
syksyn
Abi-info II!

Kiitos!

