Suunnittelulomake: Minne pyrin kevään 2019 yhteishaussa
Palautus opinto-ohjaajalle TORSTAIHIN 14.2.2019 mennessä.
Yhteishakuaika on 19.2.–12.3.2019 klo 15 asti (www.opintopolku.fi)
Oppilaan koko nimi:
………………………………………………………………….

Luokka:
Oppilaan puhelinnumero:

Oppilaan henkilötunnus:
Oppilaan osoite:

Postinumero ja postitoimipaikka:

Oppilaan sähköpostiosoite: (huom! ei koulun)

Päiväys ja allekirjoitus:

Huoltajan nimi:

Huoltajan puhelin:
…………………………………..
Päiväys ja huoltajan allekirjoitus:

Huoltajan sähköpostiosoite:

VALITKAA YKSI SEURAAVISTA:
1. Oppilas tekee yhteishaun koululla OPO:n kanssa pienryhmässä (26-27.2.2019.)
2. Oppilas tekee yhteishaun kotona (6.3.2019 mennessä, kiitos)
Huoltajan kuuleminen toteutetaan tällä suunnittelulomakkeella. Yhteishaun sähköinen virallinen hakulomake on
syytä olla täytettynä viimeistään ke 7.3.2019. Sähköinen lomake on täytettävä huolellisesti ja siitä on hyvä tulostaa
oma kopio. Hakuaikana muutoksia lomakkeeseen voi tehdä vain oppilaan sähköpostiin tulleen linkin kautta tai
kirjautumalla Opintopolkuun (Oma opintopolku -palvelu) verkkopankkitunnuksilla. Toimita lukioiden
ainevalintakortti hakemaasi kouluun tarvittaessa. Jos haluat, voit tuoda ainevalintakortin opolle ke 7.3.2019
mennessä. Tämän jälkeen koulu ei toimita ainevalintakortteja.

Minne haet opiskelemaan?
Tarkista! Tärkeä!
1. Ammattikoulun tai lukion nimi
Esim. Business College
2. Mikä tutkinto, osaamisala tai linja
Esim. Liiketoiminnan perustutkinto, KSYKin Yt-linja

1.
2.
3.
4.
5.

3. Onko
valintak
oe?
On/Ei

4. Pitääkö sinun palauttaa
ennakkotehtäviä, suosituksia,
todistuksia tms. hakemiisi
oppilaitoksiin, jos niin milloin?

5. Pitääkö lukioon
palauttaa
ainevalintakortti?

Vaihe 1: Minne Haluat?
Minne haluat hakea opiskelemaan? Kirjoita järjestyksessä 1–5 toivetta. Muista, että sähköiseen hakulomakkeeseen
kirjattu hakutoivejärjestys on sitova. Sinulla kannattaa olla ainakin yksi sellainen hakukohde (sija 5), johon olisit
päässyt viime vuonna helposti. (lukuaineiden ka noin puoli numeroa omaasi vähemmän)

Vaihe 2: Tarkista hakutiedot
Tarkista milloin ja miten mahdolliset ennakkotehtävät, suositukset, todistukset ja muut tarvittavat asiakirjat pitää
palauttaa kouluihin, joihin haet. Toimita lukioihin tarvittavat ainevalintakortit ja mahdolliset muut hakupaperit
koulun ohjeiden mukaisesti.

Vaihe 3: Muuta huomioitavaa
Jos ammattikoulussa on valintakoe, siitä voi saada 1–10 lisäpistettä. Jos haet lukion erityislinjalle, ota selvää, millä
perusteella hakijoille annetaan lisäpisteitä. Muistathan ettei soveltuvuuskokeisiin/pääsykokeisiin lähetetä tyypillisesti
erillistä kutsua. Katso hakukohteiden kotisivuilta tarkemmat ohjeet.

Vaihe 4: Tulokset
Yhteishaun tulosten julkistamista varten tarvitaan lupa julkaista valitun oppilaan nimi kunkin oppilaitoksen
kotisivuilla. Lupaa kysytään sähköisessä yhteishakulomakkeessa ja se on tärkeä muistaa hyväksyä, jotta oppilas saa
tiedon opiskelupaikasta mahdollisimman nopeasti oppilaitosten verkkosivuilta. Oppilaitokset odottavat tyypillisesti
oppilaiden vahvistavan opiskelupaikkansa muutaman päivän sisällä tuloksien julkaisemisesta (to 13.6.2019). Paikka
pitää kuitenkin vahvistaa viimeistään 27.6.2019.

Huoltajan kuuleminen
Oppilas täyttää tämän suunnittelulomakkeen tietojen pohjalta sähköisen yhteishaun koululla (vaihtoehto 1). Mikäli
suunnitelmaan tulee muutoksia, toivomme huoltajan ilmoitusta asiasta opinto-ohjaajalle Wilma-viestillä.

