9. LUOKKALAISEN YHTEISHAUN MUISTILISTA

kesäkuu  2020

Yhteishaun tulosten julkistaminen
● Opiskelijaksi ottamisen tulokset ilmoitetaan aikaisintaan 11.6.2020, hakijoille tiedotetaan
opiskelupaikan myönteisestä tai kielteisestä päätöksestä sähköpostitse.
● Vastaanottavat oppilaitokset voivat myös julkaista valittujen nimet nettisivuillaan tai koulujen
ilmoitustauluilla (Jos olet antanut hakulomakkeessa luvan julkaista nimesi).

Opiskelupaikan vastaanottamisen varmentaminen
● Hakijoiden on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta koulutuksen järjestäjälle
mahdollisimman pian, mutta viimeistään 25.6.2020 mennessä. Varasijat ovat voimassa
14.8.2020 asti.
o Hoida ilmoittautuminen kouluun heti paikan saatuasi!
o Ilmoittautuminen oppilaitokseen tapahtuu sähköisesti tai koulun lähettämän paperisen
vastaanottoilmoituksen
kautta.
Saat
hyväksymistiedon
hakulomakkeessasi
ilmoittamaasi sähköpostiin. Sähköposti sisältää linkin ilmoittautumislomakkeeseen.
o Esim. ilmoittautuminen Someron lukioon tapahtuu ilmoittautumalla sähköisesti TAI
palauttamalla vastaanottolomake Someron lukiolle 25.6.2020 mennessä. Someron
lukioon viedään kopio päättötodistuksesta syksyllä opintojen alkaessa.
o Voit ilmoittautua Salon seudun ammattiopistoon ja Forssan ammatti-instituuttiin
sähköisesti. Molemmat oppilaitokset kuitenkin lähettävät myös paperisen infokirjeen.
● Aivan yhtä tärkeää kuin ilmoittaa opiskelupaikan vastaanottamisesta, on myös ilmoittaa, ettei
ota opiskelupaikkaa vastaan. ÄLÄ LUOVU OPISKELUPAIKASTA ENNEN KUIN OLET
SAANUT TOISEN OPISKELUPAIKAN!!!! AINA KANNATTAA OTTAA PAIKKA VASTAAN,
JOS OPISKELUPAIKAN SAA.
● Määräajan umpeuduttua oppilaitokset ryhtyvät välittömästi täyttämään varasijoilla olevilla
vapaaksi jääneitä paikkoja. Tiedustele paikkoja suoraan oppilaitoksista.
Osa kouluista järjestää kesällä ohjausta lukioon valituille. Tarkempaa tietoa
löytyy koulujen sivuilta ja valintakirjeestä.
OIKEIN MUKAVAA, RENTOUTTAVAA KESÄÄ!
Anna-Maija Honkanen
Opinto-ohjaaja, 044-7791261,
anna-maija.honkanen@somero.fi
OPO PAIKALLA KESÄLLÄ to-pe 11.6.-12.6. klo 9.00-14.00

OHJEITA ILMAN OPISKELUPAIKKAA JÄÄNEILLE
OLE AKTIIVINEN JA OTA MYÖS SUORAAN YHTEYTTÄ KOULUIHIN!!!!

Hae kymppiluokalle ja VALMA:lle 19.5.-21.7.2020 klo 15.00. Voit hakea myös
kansanopistojen linjoille. Haettavat koulutukset löytyvät www.opintopolku.fi.

Jos et saanut paikkaa kevään yhteishaussa
1) Keskustele tilanteesta oman opinto-ohjaajasi kanssa.
2) Harkitse lisäopetusta eli 10-luokkaa ja VALMA (esim. Salo).
o Ole aktiivinen. Ota yhteyttä eri kaupunkeihin ja kuntiin, joihin voisit mennä kympille.
Loimaan evankelisella kansanopistolla ja Lohjalla Kanneljärviopistolla on esimerkiksi
kymppiluokka. Tiedustele mahdollisia vapaita paikkoja.
3) Tiedustele oppisopimuksen mahdollisuutta.
o Oppisopimuskoulutukseen voi hakeutua ympäri vuoden.
o Oppisopimuksen solmimisen edellytyksenä on työsuhde.
o Lisää tietoa oppisopimuskoulutuksesta saa esim.
https://www.sskky.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus,
https://www.lhkk.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus/
4) Tutustu aikuislukioiden tarjoamiin opiskelumahdollisuuksiin.
5) Tiedustele peruskoulunsa päättäneille suunnattua kansanopistojen ja työvoimatoimistojen
koulutusta, nuorille tarkoitettua ohjaavaa ja valmistavaa koulutusta, työpajatoimintaa sekä
työharjoittelumahdollisuuksia. ( Etsivä nuorisotyöntekijä auttaa.)

Ammattikoulussa on voimassa jatkuva haku, ota yhteyttä suoraan ammatilliseen
oppilaitokseen.

Someron lukion vapaiksi jääneet paikat ovat haussa 15.6.-22.6.2020. Tiedustele
paikkoja, jos keskiarvosi ei ihan riittänyt tai haluat vaihtaa Someron lukioon.

