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Hyvä Porkkalan lukion uusi opiskelija!
Onnittelumme toisen asteen koulutusvalinnastasi! Tässä on sinulle ohje kesän 2017 yhteisvalinnan varsinaisella
hakukierroksella myönnetyn opiskelupaikan vastaanottamiseksi Porkkalan lukiosta. Luethan ohjeen
huolellisesti kokonaan, myös kääntöpuolen!

Tärkein ensin: Lukioon hyväksytyn opiskelijan tulee vahvistaa opiskelupaikkansa!
Vahvistat lukiopaikkasi ja ilmoittaudut opiskelijaksi tuomalla alkuperäisen perusopetuksen päättötodistuksesi
Porkkalan lukioon osoitteeseen Kirkkotallintie 6 A, 2. kerros, Kirkkonummi. Pyydämme, että noudattaisit alla
olevaa aikataulua. Saat samalla laatia opinto-ohjaajiemme avustuksella itsellesi lukujärjestyksen ja vapaudut
sitten kesän viettoon odottamaan opintojesi alkamista. Varaudu siihen, että käyntiisi menee aikaa pari tuntia.
HUOM! Jos alla annettu aika ei mitenkään sovi sinulle, ole hyvä ja soita asiasta ensisijaisesti rehtori Matti
Auterolle, p. 050 310 7078, tai toissijaisesti koulusihteerille kansliaan, p. 040 – 126 9339.

Tule ilmoittautumaan seuraavan aikataulun mukaisesti:
Porkkalan lukioon hakeneet, jotka ovat jo tehneet Helmiin alustavan lukujärjestyksensä ja jotka ovat tulleet
valituksi Porkkalan lukioon
-

torstaina 15.6. vapaasti välillä klo 8 – 17

Muut Porkkalan lukioon valitut opiskelijat sukunimensä alkukirjaimen mukaisesti
-

perjantaina 16.6. klo 9.00
perjantaina 16.6. klo 11.00
perjantaina 16.6. klo 13.00

sukunimen alkukirjaimilla A – B
sukunimen alkukirjaimilla C – J
sukunimen alkukirjaimilla K- O

-

maanantaina 19.6. klo 9.00
maanantaina 19.6. klo 11.00

sukunimen alkukirjaimilla P - T
sukunimen alkukirjaimilla U - Ö

Tulethan paikalle ajoissa, niin lukujärjestyksesi suunnittelu käy sujuvasti ja toiveesi huomioiden.
Edellä mainittujen päivien jälkeenkin kansliamme päivystää maanantaista torstaihin klo 9-15, ei kuitenkaan
juhannuksen aatonaattona torstaina 21.6. (eikä juhannusaattona perjantaina 22.6.) Juhannuksen jälkeen
pääset asioimaan soittamalla mainittuna aikana kanslian numeroon 040 – 126 9339.
Opiskelupaikan varmistamiseksi alkuperäinen päättötodistus on ehdottomasti toimitettava Porkkalan
lukioon viimeistään torstaina 29.6.2016 kello 15.00.
Ilmoittautumisasioissa voit olla yhteydessä Porkkalan lukion kansliaan, p. 040 – 126 9339.

Lue myös
kääntöpuoli!

Kesä 2017 ja opintojen aloittaminen elokuussa

Porkkalan lukion väki on kesällä paikalla/ tavoitettavissa seuraavasti:

5.- 20.6., 26. - 29.6 ja 8.8. alkaen
koulusihteeri Pirjo Koponen 040 1269 339

pirjo.koponen@kirkkonummi.fi

5.- 20.6. ja 8.8. alkaen
rehtori Matti Autero 050 310 7078

matti.autero@kirkkonummi.fi

to 15.6 – pe 16.6.
opinto-ohjaaja Satu Seppälä 040 1269 669

satu.seppala@kirkkonummi.fi

pe 16.6. ja ma 19.6.
opinto-ohjaaja Pekka Kauttu 040 574 3947
opinto-ohjaaja Kristiina Laxén 040 1269 343

pekka.kauttu@kirkkonummi.fi
kristiina.laxen@kirkkonummi.fi

Puuttuvia lukujärjestyksiä tai lukujärjestyksen muutoksia voi tulla tekemään Porkkalan lukioon perjantaina
11.8.2017 klo 9-15. Tämä mahdollisuus kannattaa tarvittaessa hyödyntää, jotta koulun alkaessa voit keskittyä
täysipainoisesti opiskelun aloittamiseen lukujärjestyksen ollessa valmis. Täsmennyksiä lukujärjestykseen voi
toki tehdä vielä opiskelun alkaessa.

**

Porkkalan lukion lukuvuosi alkaa tiistaina 15.8.2017. Uudet opiskelijat tulevat kouluun klo 9.00.
Kokoonnumme lukion auditoriossa koulukeskuksen D-siivessä.

Tervetuloa opiskelemaan!
Jatko-opintoterveisin ja iloista kesää toivottaen
Porkkalan lukion väki :)

Matti Autero
rehtori, p. 050-3107078
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