TIEDOTE PÄÄTTÖLUOKKALAISILLE JA HUOLTAJILLE
Yhteishaun tulosten julkistaminen
Yhteishaun tulokset julkaistaan aikaisintaan torstaina 15.6.2017.
Saat kotiisi kirjeen oppilaaksi ottamisesta. Oppilaitokseen valittujen listat ovat näkyvillä
myös ao. oppilaitoksissa. Jos olet antanut luvan julkaista opiskelijavalinnan tuloksen
Internetissä, löydät nimesi myös oppilaitoksen kotisivulta.
Opiskelupaikan vastaanottaminen
Huomio! Opiskelupaikka on aina varmistettava, muuten sen menettää varasijalla
olevalle!
Jokaisen on varmistettava saatu opiskelupaikka viimeistään to 29.6.2017.
Jos sinut on hyväksytty lukioon, sinun on toimitettava ko. lukioon alkuperäinen
päättötodistus. Lukioon on ilmoittauduttava henkilökohtaisesti, sillä uudet opiskelijat
tekevät 1. vuoden kurssivalinnat opinto-ohjaajien ja tutorien opastuksella. Lukioiden
kotisivuilla on tarkemmat ohjeet ilmoittautumisesta ja aikatauluista. Ammatilliset
oppilaitokset lähettävät kirjeen mukana ohjeet opiskelupaikan varmistamisesta.
Varmistamisen yhteydessä sekä lukioihin että ammatillisiin oppilaitoksiin toimitetaan
opiskelijatietolomake allekirjoituksilla.
Määräajan mentyä umpeen oppilaitokset ryhtyvät välittömästi täyttämään varasijoilla
olevilla hakijoilla vapaaksi jääneitä oppilaspaikkoja.
Opintopolku avataan opoille pe 16.6. Olen koulussa paikalla pe 16.6. ja ma 19.6. klo
9-15 auttamassa yhteishakuun liittyvissä asioissa. Puhelinpäivystykseni jatkuu vielä
juhannusviikon.
Jos jäit yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa, niin Helsingissä voi silti saada
opiskelupaikan syksyksi

Lisähaku vapaille oppilaspaikoille alkaa heti tulosten julkistamisen jälkeen pe 16.6.2017.
Oppilaitokset ilmoittavat vapaista opiskelupaikoista tutussa osoitteessa
www.opintopolku.fi. Seuraa Opintopolkua aktiivisesti. Syksyksi voi saada opiskelupaikan,
vaikka jäisikin ilman paikkaa yhteishaussa, sillä peruutuspaikkoja kannattaa kysyä suoraan
oppilaitoksista.
käännä

Vaihtoehtoja ilman opiskelupaikkaa jääneelle
Helsingin kaupungin esite https://www.hel.fi/static/liitteet/opev/nivelesite.pdf
Kymppiluokalla voit korottaa peruskoulun päättötodistuksen arvosanoja. Helsinkiläiset
voivat hakea vain Helsingissä oleville kymppiluokille. Käpylän, Myllypuron ja Pasilan
peruskoulujen sekä Maunulan Yhteiskoulun kymppiluokat ovat yleiskymppejä.
Ammattikympit ovat Stadin ammattiopistossa Huttulantien toimipaikassa. Kymppiluokka
kestää koko lukuvuoden.
Luva on maahanmuuttajille ja vieraskielisille oppilaille tarkoitettua lukioon valmistavaa
opetusta. Luvassa pääpaino on suomen kielen opiskelussa. Koulutusta järjestetään
Alppilan ja Vuosaaren lukioissa. Koulutus kestää koko lukuvuoden.
VALMA on ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta. Koulutuksessa on
yhteisiä opintoja, valinnaisia opintoja ja tutustumista eri koulutus- ja ammattialoihin.
Opintojen aikana on mahdollisuus siirtyä tutkintotavoitteeseen koulutukseen. Tästä johtuen
Valma voi kestää yhden lukukauden tai koko lukuvuoden.
Hakuaika kympeille, Luvaan ja Valmaan on 23.5.–25.7.2017 osoitteessa
www.opintopolku.fi
Opiskeltuasi näissä koulutuksissa saat ammatillisiin jatko-opintoihin 6 lisäpistettä eli
saman kuin peruskoulun päättöluokkalaiset saavat.
Syksyllä koulutuksen järjestäjät voivat järjestää omia erillishakujaan keväällä 2017
alkavaan koulutukseen www.opintopolku.fi
Lisäksi nuoret voivat hakeutua
oppisopimuskoulutukseen www.stadinammattiopisto.fi>koulutukset
nuorten työpajoihin www.nuortentyopajat.fi
Helsingin aikuislukioon www.helsinginaikuislukio.fi
.
Ohjaamo auttaa ja neuvoo nuoria koko kesän
Ohjaamon osoite on Fredrikinkatu 48 (katutaso)
aukioloajat ma 12–17, ti-pe 10-17
ajanvaraus arkipäivisin klo 9-15, puh.0407046818/ 09 31025861
s-posti:ohjaamo@hel.fi, www.ohjaamo.hel.fi
Opintopolku-palvelussa saa neuvontaa ti-to klo 9.30–13, puh. 029 533 1010.

Hyvää ja aurinkoista kesää kaikille toivottaen
Ulla Juolahti opo
ulla.juolahti@edu.hel.fi
p. 0931081471

