
ABIEN VANHEMPAINILTA 
21.10.2021 KLO 19.00-19.30
TERVETULOA!



K E S K U S T E L U N  
A I H E I TA

• Abivuoden opinnot, aikataulu 

• Lukion päättötodistus ja yo-
tutkinto  

• Päivitetyt poissaolokäytänteet 

• Jatko-opintosuunnitelmat, 
yhteishaun aikataulut 

• Lukuvuoden juhlat 

• Muuta



A I K ATA U L U J A

• 4.12. valmistuvat: päättötodistus valmiina 
4.11. mennessä: 75 kurssia, vähintään 10 
syventävää, 2/3 aineen oppimäärästä 
hyväksyttyjä 

• Ilmoittautuminen kevään yo-kokeisiin 
23.11. mennessä 

• Preliminäärit tammi-helmikuun vaihteessa 

• Abikonva ja penkkarit 10. -11.2. 

• Yo-kokeet alkavat 16.3., koulun läppäri tai 
oma, omat kuulokkeet suositeltavia 

• 5.6. valmistuvat: päättötodistus valmiina 
3.5. mennessä 

• Ilmoittautuminen syksyn yo-kokeisiin 4.6. 
mennessä



Sairauspoissaolo

Muu välttämätön poissaolo

Aiheeton poissaolo

Selvittämätön poissaolo

Muu koulutyö 

Myöhässä



Poissaolo 6 opetuskertaa 
ilman perusteltua syytä

Opiskelĳa on 
ollut kurssilta 4 
opetuskertaa 
poissa ilman  
perusteltua 

syytä.

Opiskelĳan poissaolot jatkuvat 
ja niitä on yhteensä 6 tai 

enemmän. 

Opettaja laittaa 
viestin opiskelĳalle 

ja ilmoittaa, että 
opiskelĳa on 

vaarassa tulla 
poistetuksi 

kurssilta,  mikäli 
poissaolot jatkuvat. 

Opiskelĳan katsotaan 
keskeyttäneen kurssin 

suoritus ja hänet 
poistetaan kurssin 

opiskelĳaluettelosta. 

Opettaja ilmoittaa 
opiskelĳalle, että 

hänet on poistettu 
kurssilta. 

RO, 
OPO

RO, 
OPO

Huoltaja RO, 
OPO



Perusteltu poissaolo, 4 tai 
enemmän opetuskertaa

Huoltaja RO, 
OPO

Opiskelĳa on 
ollut kurssilta 4 
tai enemmän 
opetuskertaa 
sairauden tai 

muun 
perustellun 
syyn vuoksi. 

Opiskelĳa tekee sovitut 
tehtävät sovitussa 

aikataulussa  

Opettaja ja 
opiskelĳa sopivat 

yhdessä kirjallisesti, 
mitä tehtäviä 

opiskelĳan tulee 
suorittaa, jotta 
hänet voidaan 

arvioida tai jotta 
hän voi jatkaa 

kurssin 
suorittamista. Opiskelĳan katsotaan 

keskeyttäneen kurssin 
suoritus ja hänet 

poistetaan kurssin 
opiskelĳaluettelosta. 

Opettaja ilmoittaa 
opiskelĳalle, että 

hänet on poistettu 
kurssilta. 

RO, 
OPO

Opiskelĳa ei pidä kiinni 
sovitusta aikataulusta.

Opiskelĳa suorittaa 
kurssin. 





L U K U V U O D E N  
J U H L AT

• Syksyn lakkiaiset pe 4.12. klo 
12 

• Abikonva ke 10.2., koulun 
oma juhla 

• Penkkarit to 11.2., 
tukijoukkojen kahvitus klo 
12.45, uloskanto noin klo 
13.15 

• Kevään lakkiaiset la 5.6. klo 12



M U U TA

• Varautuminen kasvomaskien 
käyttöön, sairaanhoitopiiri 
antaa suosituksen 

• Etäopetussuunnitelma laadittu 
keväällä 

• Opiskelijahuollon henkilökunta 
aina tavoitettavissa Wilman/
Zoomin kautta myös 
etäopetuksen aikana 

• Verkkolehdessä tarinoita 
koulun arjesta ja juhlasta


