Täytä lomake oheisten ohjeiden perusteella ja neuvottelemalla ryhmänohjaajan kanssa.

ILMOITTAUTUMINEN YLIOPPILASTUTKINTOON KEVÄÄLLÄ 2021
Henkilötunnus: __________ ________ (myös välimerkki joko A tai -)
Sukunimi: _____________________________ Etunimet: ____________________________________
Lähiosoite:__________________________________ Postiosoite:_______________________________

Mikäli olet alaikäinen kirjoituksiin ilmoittautuessasi tarvitsemme laskutusta varten huoltajan tiedot:
Nimi_____________________________________henkilötunnus(kokonaisuudessaan)_________________________

Osallistun kevään 2021 kirjoituksiin seuraavasti.
Kielikokeiden taso: A=pitkä, B=keskipitkä, C=lyhyt
Matematiikka: M=pitkä, N=lyhyt
Reaali 1 pv: PS=psykologia, FF=filosofia, HI=historia, FY=fysiikka, BI=biologia
Reaali 2 pv: Uskonto(UE=ev-lut, UO=ortod), ET=elämänkatsomustieto, YH=yhteiskuntaoppi, KE=kemia, GE=maantiede,
TE=terveystieto
RENGASTA VALINTASI (kevät 2021)
Pakollisena:
Äidinkieli
Toinen kotimainen kieli, ruotsi
Vieras kieli, englanti
Matematiikka
Reaalikoe 1 PÄIVÄ
Reaalikoe 2 PÄIVÄ
Muu kieli__________________

A
BA BB
EA EC
M N
PS FF HI FY BI
UE UO ET YH KE GE TE
A
C

Kokelaslaji (ks. kääntöpuoli)
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Toinen kotimainen kieli, ruotsi
Vieras kieli, englanti
Saksa, Ranska
Matematiikka
Reaalikoe 1 PÄIVÄ
Reaalikoe 2 PÄIVÄ
Muu kieli ________________

BA BB
EA EC
SC FC
M N
PS FF HI FY BI
UE UO ET YH KE GE TE
A C

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Ylimääräisenä:

Nimeni yioppilaaksi valmistumisesta saa julkaista SASKYn nettisivulla: kyllä ________Ei_________
Opiskelen nyt ___ vuotta Suomessa lukiossa. Oppilaitos_____________________________________________
Olen osallistunut informaatiotilaisuuteen tai keskustellut ryhmänohjaajan kanssa pvm: ____/____ 20____

Päiväys _____/_____ 20_____

_______
Ro:n merkintä

_______________________________________
Allekirjoitus

HAJAUTTAMINEN Suoritan ylioppilastutkinnon hajautettuna seuraavasti. Merkitse myös jo suorittamasi kokeet:
1. Suorituskerta

vuosi________kevät/syksy

Kokeet:____________________________________________________

2. Suorituskerta

vuosi________kevät/syksy

Kokeet:____________________________________________________

3. Suorituskerta

vuosi________kevät/syksy

Kokeet:____________________________________________________
käännä →

Ohjeita
Ilmoittautuminen on ehdottoman sitova. Sen muuttaminen on lähes mahdotonta. Ylioppilastutkinnon
perusmaksu oli syksyllä 14,00 ja koekohtainen maksu 28,00/koe, maksut tarkastetaan vuosittain ja
laskutetaan kokelaalta. Ilmoittautuneelta menee maksu joka osallistumisesta, vaikka ei osallistuisikaan
kokeeseen.
Täytä lomake myös syksyn 2021 ja kevään 2022 osalta, jos hajautat kirjoituksesi.

Uusien kokelaiden ilmoittautuminen viimeistään 13.11.2020.
Jatkavien kokelaiden viimeinen ilmoittautumispäivä on 23.11.2020.
Ylioppilastutkinto tulee suorittaa kolmen peräkkäisen kirjoituskerran aikana. Hylättyä koetta voi yrittää
uudelleen kolme kertaa seuraavan kolmen kirjoituskerran aikana.
Oppilaslaji
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

varsinainen kokelas
lukion kurssin suorittanut, joka aloittaa tutkinnon uudelleen alusta
ammatillisen tutkinnon tai opinnot suorittanut kokelas (ammattioppilaitoksessa opiskeleva)
hylätyn pakollisen uusija
hyväksytyn uusija (pakollinen tai ylimääräinen)
tutkinnon täydentäjä
kompensoidun hylätyn pakollisen uusija
hylätyn ylimääräisen uusija
erillisen kokeen suorittaja
lukion oppimäärää ja ammatillista tutkintoa suorittava kokelas

Edellytyksenä kirjoituksiin ilmoittautumiselle on, että kokelas on suorittanut ko. aineen pakolliset kurssit
ja reaalissa vähintään pakolliset kurssit aineessa, jonka kokeeseen osallistuu tai sellaisen reaaliaineen
kokeeseen, jossa ei ole yhtään pakollista kurssia, opiskelija voi osallistua opiskeltuaan kaksi aineen
lukiokurssia. Kokelas voi osallistua yhtenä koepäivänä vain yhden reaaliaineen kokeeseen. Siten kokelas
voi suorittaa yhdellä tutkintokerralla enintään kaksi reaaliaineen koetta. Tutkinnon hajauttamalla kokelas
voi halutessaan osallistua usean reaaliaineen kokeeseen.. Samoin ylimääräisissä kielissä riittää 3 kurssin
suorittaminen.
Jos kokelas ei halua nimeään julkaistavan lehdissä, hänen tulee pyytää kirjallisesti sekä lukiota että
lautakuntaa poistamaan nimensä julkaistavaksi tarkoitetusta nimilistasta. Pyynnön tulee olla kokelaan
allekirjoittama. Pyyntö on esitettävä hyvissä ajoin ennen tulosten valmistumista, kevään tutkinnon osalta
viimeistään 5.5. ja syksyn tutkinnon osalta viimeistään 4.11.

