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LUKUVUODET 2018-2019 ja 2019-2020
Tietäjänkatu 8
- 8 luokkatilaa
- kielet L2 ja fy/ke/bi L1
- Virasoja L1 (3 luokkatilaa)
- YK -moduuleissa 4 luokkatilaa
- ue, hi/yh, ku ja mu

Koulukatu 5
- 15 luokkatilaa ja hallinnon tilat

-

liikuntasalille ei korvaavaa tilaa – esim. yo-kirjoitukset järjestetään luokkatiloissa
musiikkiluokka siirtyy Sampolle luokkaan SC136
ruokalan korvaava moduuliruokala Linnalan kentälle (Mansikkalan koulu, Virasojan koulu, Imatran yhteislukio)
lukio syö Sampon ravintola Solmussa kunnes uusi keskuskeittiö valmistuu Sukkulakadulle (3/2019?)

LUKUVUOSI 2020-2021 ->
- Mansikkalan uusi koulukeskus käyttöön 8/2020
• Rakennusmateriaali: massiivipuu (lukuunottamatta
mm. väestösuojaa, perustuksia, porrashuoneita)
• Hyötyala: noin 11 000 neliötä
• Hankinta-arvo: max. 45 miljoonaa euroa kalusteineen.
Kalustehankinnoista päätös myöhemmin.
• Rakentaja: YIT Talo Oy
• Elinkaarihanke: Rakentaja vastaa 20 vuoden ajan
kiinteistön huollosta ja ylläpidosta. Käyttö- ja
ylläpitokulut tiedetään seuraavaksi 20 vuodeksi.
Nykyiseen kulurakenteeseen verrattuna selvästi
edullisempi ratkaisu.
• Käyttäjät:
* varhaiskasvatuksen vuorohoitoyksikkö (noin 200 lasta),
* yhtenäiskoulu esiopetus-9 lk (noin 800 oppilasta) ja
* lukio (noin 350 opiskelijaa).
* Virta-opiston toimintoja
* neuvola ja oppilashuolto (Eksote)
* nuorisopalvelut ja kolmas sektori

YLIOPPILAS
(KEVÄT 2019?)

LUKION KURSSIT
(LUKION PÄÄTTÖTODISTUS)

AMMATTIOPISTON KURSSIT
(AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO)

YLIOPPILASKIRJOITUKSET
(YLIOPPILASTUTKINTOTODISTUS)

LUKION PÄÄTTÖTODISTUS
Lukio-opinnot yhteensä vähintään 75 krs
- 47-51 pakollista kurssia
- väh. 10 syventävää kurssia
- loput soveltavia kursseja
Kurssit suoritettava huhtikuun 2019 loppuun
mennessä, jos mielii ylioppilaaksi keväällä 2019.
HUOM! Tavoitteena avata ensi lukuvuoden kurssitarjotin
tänään ke 9.5. iltapäivällä

YO-TUTKINNON RAKENNE
4 PAKOLLISTA KOETTA
ÄIDINKIELI
JA
KIRJALLISUUS

HUOM!

+
VIERAS KIELI
TOINEN KOTIMAINEN KIELI
MATEMATIIKKA
REAALI

* yksi vaativampi koe (A-kieli/pitkä mat)
* vain yksi vieras kieli ja reaalikoe

+
YLIMÄÄRÄISET
KOKEET

YO-TUTKINNON HAJAUTTAMINEN
Tutkinto on suoritettava enintään
kolmen perättäisen tutkintokerran aikana

Tutkinnon suorittaminen katsotaan aloitetuksi,
kun opiskelija ilmoittautuu ensimmäisen kerran
tutkinnon pakolliseen tai ylimääräiseen kokeeseen.

YLIOPPILASKOKEISIIN OSALLISTUMISOIKEUS
Opiskelijalla on oikeus osallistua tutkinnon kokeeseen,
kun hän ennen kokeeseen osallistumistaan on opiskellut
vähintään ao. oppiaineen pakolliset kurssit.
Rehtori voi evätä kokeeseen ilmoittautuneelta opiskelijalta
osallistumisoikeuden, jos säädetyt edellytykset eivät täyty.
Rehtori voi myös antaa luvan osallistua kokeeseen ilman
kurssien suorittamista, jos katsoo opiskelijalla olevan
riittävät edellytykset kokeesta suoriutumiseen.

YLIOPPILASKOKEISIIN
ILMOITTAUTUMINEN
- kokelaan on ilmoittauduttava tutkintoon kirjallisesti
- ilmoittautuminen on sitova
* syksy 2018: toukokuu 2018 (5.6.)
* kevät 2019: marraskuu 2018 (23.11. / 1.12.)

- Huom! K2018 tulokset ehtivät tulla ennen ilmoittautumista (vko 20?)

S18 YO-ILMOITTAUTUMINEN
*
*

lomakkeet : Wilma + kotisivut (ei oman koulun opiskelijat tai jos ihan pakko …)
ilmoittautumiset: pe 25.5. mennessä opoille / rehtorille
* viimeinen ilmoittautumispäivä ti 5.6.
*** MUISTA PALAUTTAA ALLEKIRJOITETTU LOMAKE!! ***

* K2018 kirjoitusten tulokset to 17.5. (??)
* saadaan koululle sähköisesti heti aamusta (n. klo 8)
* tarkistetaan alustavasti
* siirretään sähköisesti suoraan Wilmaan
* saatavissa kansliasta noin klo 9.30
* jos epämääräisyyttä -> yhteys rehtoriin / aineenopettajaan

DIGITAALISET
YO-KIRJOITUKSET
Kokeiden
tekemiseen
tarvitset oman
kannettavan
tietokoneen.

DIGITAALISET YO-KOKEET
OTTEITA YTL:n SÄHKÖISEN KOKEEN OHJEISTUKSISTA:
•
•
•

tarvitaan kannettava tietokone, virtajohto ja kuulokkeet (ei Bt)
kokelas on itse vastuussa laitteen hankinnasta
koneessa tulee olla USB-paikka muistitikulle

•

kokelaan tulee osata käynnistää päätelaitteensa
lautakunnan toimittamalta USB-muistilta, joka sisältää
kokeessa käytettävän käyttöjärjestelmän ja sovellukset

•

kokeessa käytettävä langallinen verkko vaatii Ethernet-liitännän
kokelas voi käyttää laitteessaan lisälaitteina langallista hiirtä
lukiolla on noin 40 kannettavaa tietokonetta, hiirtä ja kuulokkeita,
joista osa tarvitaan koetilaan varalaitteiksi (osaa voidaan lainata)

•

Ohjeita kokonaisuudessaan:
https://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/ylioppilastutkinto/yleiset-maaraykset-ja-ohjeet
https://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/ylioppilastutkinto/digabi

YO-KOEPÄIVÄT S2018, K2019
YO S2018

YO K2019

MA 17.9.

äidinkieli (lukutaito)

TI 12.3.

äidinkieli (lukutaito)

KE 19.9.

pitkä vieras kieli
en, ve

TO 14.3.

lyhyt vieras kieli
sa, ra, en, es ja ve

PE 21.9.

ue, et, yh, ge, te ja ke

PE 15.3.

ps, fi, hi, fy ja bi

MA 24.9.

lyhyt vieras kieli
sa, ra, en, es ja ve

MA 18.3.

ruotsi

TI 25.9.

äidinkieli (kirjoitustaito)

KE 20.3.

pitkä vieras kieli
en, ve

TO 27.9.

ruotsi

PE 22.3.

äidinkieli (kirjoitustaito)

PE 28.9.

ps, fi, hi, fy ja bi

TI 26.3.

matematiikka

MA 1.10.

matematiikka

TO 28.3.

ue, et, yh, ge, te ja ke

LUKION JAKSOT lv. 2018-2019
1. jakso 9.8. – 1.10.2018 / EI ERILLISTÄ LUKUVAPAATA!!
( 1. jakson päättöviikko alkaa pe 21.9. - )
2. jakso 2.10. – 28.11.2018
syysloma ma 22.10 – pe 26.10.
3. jakso 29.11.2018 – 4.2.2019
penkkarit to 14.2.2019 (?)
4. jakso 5.2. – 4.4.2019
5. jakso 5.4. – 1.6.2019
lakkiaiset la 1.6.2019

ERITYISJÄRJESTELYT
•

jos lukihäiriö / sairaus tai vamma, halutaan ottaa huomioon, kokelaan tulee
hankkia asiasta lukihäiriötä koskeva selvitys / lääkärintodistus

•

lukihäiriö / sairaus tai vamma voidaan ottaa huomioon joko lopullisista
arvosanoista päätettäessä (enintään yhden arvosanan korotus yhdessä
aineessa) tai tutkinnon kokeiden suorittamisessa (erityisjärjestelyt) tai
poikkeustapauksessa molemmilla tavoilla

•

lukihäiriö luokitellaan vaikeusasteen neliportaisella asteikolla:
ei häiriötä, lievä häiriö, keskivaikea häiriö ja vaikea häiriö

•

jos suoritukseen on vaikuttanut haitallisesti suorituskykyä heikentävä
sairaus tai muu vastaava seikka, joka halutaan otettavaksi arvostelussa
huomioon, lukion välityksellä lähetetään lautakunnalle lääkärintodistus
sairaudesta tai muu puoltolause
-> voi vaikuttaa lopulliseen arvosanaan korottavasti

ERITYISJÄRJESTELYT
•

yo-kokeisiin on mahdollisuus hakea erityisjärjestelyä

•

perusteluina voi olla
- keskivaikea tai vaikea luki-häiriö (eo ja aineenopettaja)
- sairaus tai vamma (lääkärin lausunto) / äkillinen sairaus!

•

erityisjärjestelyjä pitää hakea ja hakemus tehdään lukiolla, jonka
erityisopettaja/rehtori täyttää ja rehtori lähettää hakemuksen
sähköisen asioinnin kautta

•

erityisjärjestelyhakemus tehdään mahdollisimman varhaisessa
vaiheessa, kuitenkin viimeistään ennen kuin kokelas ensimmäisen
kerran ilmoittautuu tutkintoon
- kevät 23.11. mennessä ja syksy 23.4. mennessä

•

myöhässä toimitetut hakemukset tai puutteelliset hakemukset,
joita on täydennetty mainittujen määräaikojen jälkeen, käsitellään
normaalisti, mutta erityisjärjestelyt pannaan toimeen aikaisintaan
seuraavalla tutkintokerralla

TUTKINTOMAKSUT
- tutkintoa tai erillisiä kokeita suorittamaan ilmoittautunut on
velvollinen maksamaan ylioppilastutkintoon liittyvät maksut
-

tutkintomaksut
perusmaksu
koekohtainen maksu

14,00 e
28,00 e

- perusmaksu osallistumisesta yo-tutkintoon maksetaan
jokaiselta tutkintokerralta
-

laskut tulevat suoraan kaupungilta

MÄÄRÄYKSET ja OHJEET
Ylioppilastutkintolautakunnan yleiset määräykset ja ohjeet sekä
ainekohtaiset määräykset ja ohjeet ovat lautakunnan kotisivuilla

http://www.ylioppilastutkinto.fi

TIEDOTE syksyn 2018 ylioppilaskokelaille

IMATRAN YHTEISLUKIO
Koulukatu 5, 55120 IMATRA
http://www.imatranyhteislukio.fi
http://www.iblukio.fi
http://www.itasuomenkoulu.fi
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Apulaisrehtori Anne Lindell (IB)
Apulaisrehtori, opinto-ohjaaja Kristiina Heikura
Opinto-ohjaaja Ilkka Mielonen
Opinto-ohjaaja Anu Siuvatti (ISK)
Opinto-ohjaaja Virpi Miettinen (kaksoistutkinto)

