3.11.2020

1 (2) sk

KEVÄÄN 20 21 KI RJ OITUSTEN YO- I NFOT JA
YO- ILM OITTAUTUMINE N AMMATT IL UKI OLAI SILL E
YO-INFOT
Keväällä 2021 yo-tutkinnon aloittaville ja huoltajille etänä Teamsissa (tallennetaan)

• ti 20.10. klo 13-14 kaksoistutkintolaisille
• ti 20.10. klo 18 alkaen huoltajille
Infoissa saat ohjausta ylioppilaskirjoituksista ja ilmoittautumisesta. Tervetuloa!

SITOVA ILMOITTAUTUMINEN
Kevään 2021 ylioppilaskirjoituksiin sitova ilmoittautuminen ti 27.10.- pe 23.11.
Täytä ensin lukion Wilmassa yo-ilmoittautumislomakkeen Jos olet osallistunut syksyn 2020 kirjoituksiin ja
a) hajautussuunnitelma ja
ilmoittaudut ennen lopullisten tulosten saamista, niin
b) vain syksyn yo-aineista sitova ilmoittautuminen.
niin voit tarvittaessa muuttaa etänä Teamsissa
ilmoittautumista) torstaina 19.11. klo 13-17.
Aikuislukion opinto-ohjaaja tarkistaa sekä kirjoitukset
aloittavien että jatkavien ilmoittautumisia etänä Teamsissa Varaa aika lähettämällä Wilma-viesti aikuislukion opolle
seuraavina aikoina (saat ajanvarauslistan Wilmassa):
tai sähköpostia (etunimi.sukunimi@omnia.fi):
• Lehtimäki C: ke 4.11. klo 10-15
• Sonja Kurki: Lakelan ja Leppävaaran opiskelijat
• Lehtimäki A: pe 6.11. klo 10-15
• Kirsi Paloheimo: Kirkkokadun, Kirkkonummen,
• Kirkkokatu: ma 9.11. klo 10-15
• Leppävaara: ti 10.11. klo 8-13, to 12.11. klo 12-17,ti 17.11.
Lehtimäki A:n ja C:n sekä Suomenojan
klo 12-17, to 23.11. klo 8-11
opiskelijat.
• Lakela: to 19.11. klo 8-13

ERITYISJÄRJESTELYJEN HAKEMINEN
(Aikuislukion erityisopettaja)

VIERASKIELISET KOKELAAT
(Aikuislukion koulutuspäällikkö)

• Varaa aika lukion erityisopettajalle erityisjärjestelyhakemusta
varten, silloin kun perusteena on lukivaikeus tai muu
oppimisen vaikeus. Varaa aika hyvissä ajoin ennen 30.4.
Erityisopettaja tekee läsnä ollessasi hakemuksen YTL:n
sähköisessä palvelussa Tapiolassa, Itätuulenpiha 1.
• Jos tiedät tai epäilet, että sinulla on tarvetta erityisjärjestelyihin, hanki tarvittavat selvitykset riittävän ajoissa
ennen kuin ilmoittaudut ensimmäistä kertaa kirjoituksiin.
• Jos sinulla on aikaisemmin todettu lukivaikeus tai muu
oppimisen vaikeus, ota yhteys lukion erityisopettajaan.
Vanhoja tutkimuksia voidaan käyttää hyväksi lausuntoa
laadittaessa, mutta peruskoulun aikana tehdyt tutkimukset
eivät sellaisenaan ole enää voimassa.
• Jos vasta epäilet lukivaikeutta, voit osallistua erityisopettajan
lukiseulaan. Lukiseulan perusteella voidaan tehdä
erityisopettajan kanssa lukivaikeuksien yksilötesti. Yksilötesti
on pakollinen erityisjärjestelyjen hakemiseksi.

• Erityisjärjestelyt: Vieraskieliselle kokelaalle, jolla on

•
•

puutteita opetuskielen hallinnassa, voidaan
hakemuksesta myöntää erityisjärjestelynä kaksi tuntia
lisäaikaa muissa kuin vieraan kielen kokeissa.
Koulutuspäällikkö tekee selvityksen vieraskielisyydestä ja erityisjärjestelyhakemuksen YTL:n
sähköisessä palvelussa läsnä ollessasi.
Sovi tätä varten aika hyvissä ajoin ennen 30.11.
lukion koulutuspäällikölle.

Aikuislukion koulutuspäällikkö Kari Pekkarinen, kari.pekkarinen@omnia.fi, p. 046 877 1264
Koulutusvastaava Teemu Toivonen, teemu.toivonen@omnia.fi, p. 040 126 7488
Aikuislukion erityisopettaja Anri Wahlberg, anri.wahlberg@omnia.fi, p. 040 120 9083
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Koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottaminen kirjoituksissa
Ensisijainen tapa ottaa koesuoritusta heikentävä syy huomioon ylioppilastutkinnossa on myöntää
erityisjärjestelyjä koetilanteeseen. Niitä on mahdollista saada myös erityisen vaikean elämäntilanteen
perusteella. Myös lievän lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuden perusteella voi saada erityisjärjestelyjä.
Lukivaikeuden perusteella tehtävään erityisjärjestelyhakemukseen tarvitaan erityisopettajan tekemä
lausunto. Tutustu sivustolla Lukivaikeudet yo-kirjoituksissa -sivuun ja lue tarkemmat ohjeet Wilmassa.
Lukivaikeus ja erityisjärjestelyt
Jos aloitat kirjoitukset keväällä 2021 ja haluat hakea lukivaikeuden perusteella
erityisjärjestelyjä ylioppilastutkintoon, ota yhteyttä eritysopettajaan mahdollisimman pian:
ennen erityisjärjestelyjen hakemista tehdään tarvittavat lukitestit. Testin jälkeen hakemuksen
valmisteluun kuluu noin kaksi viikkoa. Hakemuksen erityisjärjestelyistä pitää olla YTL:ssä 30.11.2020
mennessä.
Ota yhteyttä erityisopettajaan loka-ma aikana myös, jos sinulla on jo lukiseula tai -lausunto
tehtynä, mutta et ole vielä hakenut erityisjärjestelyjä.
Lisätietoja antaa Anri Wahlberg, anri.wahlberg@omnia.fi
Lue myös: https://www.omnia.fi/hae-oppimaan/espoon-aikuislukio/tietoa-opiskelusta/lukivaikeudenhuomioiminen-ylioppilastutkinnossa

