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PORKKALAN LUKIO
ABIEN TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT KEVÄÄLLÄ 2018
SEURAA HELMEÄ VIIKOITTAIN MYÖS LUKULOMALLA!
16.1.2018

Penkkari-info ro-tunnilla klo 10.20

23.1.2018

Abi- & YO-info klo 10.20-10.50 ja 14.30-15.30 auditoriossa

9.1.-24.1.2018

Haku englanninkielisiin AMK- ja yliopistotutkintoihin ja kaikkiin suomalaisiin
taideyliopistoihin www.opintopolku.fi

PRELIT

Jos et ole tässä jaksossa kirjoitettavan aineen Abi-kurssilla ja haluat
osallistua preliin, niin ota yhteys opettajaan ennen koeviikkoa!

pe 26.1.2018

Matematiikka lyhyt (B –taso) preli klo 12.30-16.30

ma 29.1.

Lyhyt ruotsi RUB kurssin rubx07 koepäivänä.

ti 30.1.
ke 31.1.

Englanti klo 9-15 KAL (enax09)
Englanti klo 9-15 HAR & KON (enax09 ja enax13)
Jos olet molemmilla englannin kielen abi-kursseilla, osallistut ensisijaisesti
oman enax09-ryhmäsi preliin!

ti 30.1.

Pitkä matematiikka Maax14 kurssin koepäivänä.

pe 9.3 klo 10 - 16 d-sali

Reaaliaineet: PS, FI, HI, FY, BI

Äidinkielen preli tehdään 3. jakson viimeisen viikon äix08-kurssin tunnilla ja koeviikolla! Jos et ole
äidinkielen abi-kurssilla, tarkista ajat äidinkielen opettajilta!
A-ruotsi, UE, ET, GE, KE, YH ja TE abi-kurssilla annetun ohjeen mukaan!

pe 26.1.2018

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

ma 29.1.1.-ti 6.2.2018

Koeviikko

ma 12.2.2018

YO Äidinkieli (suomi ja ruotsi), tekstitaidon koe (paperilla)
auditorion aulaan viimeistään klo 8.30.

ti 13.2.2018

Kokeiden palautus klo 10.40-12.10. Muista! Ellet ole läsnä kokeiden
palautuksessa et voi osallistua uusintakokeeseen!

Yo-kuullunymmärtäminen
Sähköisessä kielikokeessa kuullunymmärtämisen osuus sisältyy kirjalliseen kokeeseen.
ke 14.2.2018
L-talo L211

YO kuullun ymmärtäminen, venäjä, pitkä ja lyhyt oppimäärä (paperilla)
venäjä, A-taso klo
8.30-9.00
venäjä, B-taso klo
11.00

to 15.2.2018

Penkinpainajaiset, kahvitilaisuus opettajien kanssa ruokasalissa
klo 8.45 & todistusten jako. ABI-SHOW liikuntasalissa klo 9.30. Penkkariajelu
klo 10.50 alkaen.
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pe 16.2.2018

Ilmoittautuminen uusintakuulusteluun viimeistään klo 12.00.

ma 19.2.-pe 23.2.2018

Talviloma

ti 20.2.-ti 13.3.2018

Yhteishaku ylioppilaspohjaisiin ammatillisiin opintoihin www.opintopolku.fi

ma 26.2.-pe 9.3.

Lukuloma niille, joilla ei enää ole kursseja 4. jaksossa. Koululla lukemista
varten on käytössä luokka A214 klo 8-16.

27.2.2018

Ensimmäistä kertaa yo-kokeisiin osallistuville jo yo-kokeisiin osallistuneiden
tuutoreiden käytännön neuvoja klo 10.20-10.50 rot-tunnilla luokassa L313.

ti 27.2.2018

Uusintakoe 14.30-18.30

ke 28.02.2018

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

ke 28.02.2018

Ilmoittautumisaika oppiaineen päättöarvosanan korotustenttiin. Ilmoittaudu
suoraan aineenopettajalle.

Yo-kirjalliset kokeet D-talo, liikuntasali
Sähköisiin kokeisiin tulijat klo 8.15 ja paperikokeisiin tulijat klo 8.30 auditorion aulaan!
Muista jättää arvotavarat läppärilokeroosi!
ma 12.3.2018

YO äidinkieli (suomi ja ruotsi), esseekoe (paperilla)
suomi/ruotsi toisena kielenä –koe (paperilla)
Auditorion aulaan viimeistään klo 8.30.

ma 12.3.2018

Toimita kello 9.00 mennessä kemian koetta varten taulukot ja laskimet
kansliaan opettajan tarkistettavaksi. Nimeä ja merkitse ne niin, että löydät ne
vaivatta salista samannäköisten joukosta.

ke 14.3.2018

YO reaali uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia (paperilla),
maantiede, terveystieto

ke 14.3.-pe 28.3.2018

Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin www.opintopolku.fi

pe 16.3.2018

YO vieras kieli, pitkä oppimäärä, englanti, ranska, espanja, saksa,
venäjä (paperilla)

ma 19.3.2018

YO toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä

ma 19.3.2018

Toimita kello 9.00 mennessä fysiikan koetta varten taulukot ja laskimet
kansliaan opettajan tarkistettavaksi. Nimeä ja merkitse ne niin, että löydät ne
vaivatta salista samannäköisten joukosta.

ke 21.3.2018

YO reaali psykologia, filosofia, historia, fysiikka (paperilla), biologia
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pe 23.3.2018

Toimita kello 9.00 mennessä matematiikan koetta varten taulukot ja laskimet
kansliaan opettajan tarkistettavaksi. Nimeä ja merkitse ne niin, että löydät ne
vaivatta salista samannäköisten joukosta.

pe 23.3.2018

YO vieras kieli, lyhyt oppimäärä, englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä
(paperilla), italia, portugali, latina, saame (paperilla)

ma 26.3.2018

YO matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä (paperilla)

ke 28.3.- ma 9.4.2018

Koeviikko (palkki 7. to 5.4.)

PÄÄSIÄISLOMA PE 30.3.- MA 2.4.2017

MUISTA PALAUTTAA LUKION SININEN KULKUAVAINLÄTKÄ JA
LÄPPÄRIKAAPIN AVAIN HETI, KUN ET ENÄÄ SITÄ TARVITSE!
pe13.4.2018

Kokeen palautukset, aikataulu tarkentuu Helmi-viestillä! Ilmoittautuminen
uusintaan viim. klo 12.00

ti 17.4.2018

Uusintakoe klo 14.30-18.30

ti 24.4.2018

Rästitentti klo 14.30-18.30 (HUOM! jaksokalenterissa ke 25.4.?)

pe 27.4.2018

Lukio-oppimäärän kurssit tulee olla merkittynä Helmessä keväällä 2018
valmistuvien osalta.
Koululle kokelaan nimikirjoituksella varustettu kirjallinen kielto (koulun
kautta osoitettuna suoraan YTL:ään), jos ei halua nimeään julkaistavan
lehdistössä uusien ylioppilaiden nimilistassa.
Palauta kansliaan lomake, jolla ilmoitat mikäli haluat lukion
päättötodistukseen S-merkinnän numeron tilalle niissä aineissa, joissa on
vain yksi kurssisuoritus FY, KE, FI, PS, TT KU, MU tai kaksi suoritusta lyhyet
kielet, LI

ke 2.5.2018 mennessä

Koulu ilmoittaa YTL:lle päättötodistusta vaille jäävät ylioppilaskokelaat

vko 20 lopussa

YO-kirjoitusten tulokset saadaan koululle. Tuloksista ilmoitetaan Helmiviestillä ja tulokset pyritään myös saamaan näkyviin suoraan Helmeen.

ke 30.5.2018

Ilmoittautuminen kirjallisesti syksyn 2018 yo-kirjoituksiin kansliaan klo 12.00
mennessä. Allekirjoittajana joko kokelas itse tai hänen kirjallisesti
valtuuttamansa henkilö. Ilmoittautumislomakkeen voi noutaa jo aikaisemmin
ja täyttää huolella.

pe 1.6.2018

klo 17 lakkiaisharjoitus D-juhlasalissa, lakki mukaan nimellä varustettuna!
Palauta kulkuavain ja läppärikaapin avain viimeistään tässä tilaisuudessa!

la 2.6.2018

klo 11.00 yo-juhla, kokoontuminen auditorioon klo 10.30.

