KEVÄÄN YHTEISHAUSTA JA VAIHTOEHTOJA LUKUVUODELLE 2018 - 2019.
Kevään 2018 yhteishaun tulokset julkaistaan aikaisintaan torstaina 14.6.2018.
Jos olet hyväksytty opiskelijaksi, saat erillisessä sähköpostiviestissä linkin, jonka kautta voit ottaa paikan
vastaan sähköisesti. Oppilaitos lähettää sinulle myös kirjeitse tiedon hyväksytystä opiskelupaikasta ja ohjeet
paikan vastaanottamisesta. Ota paikka vastaan viim. 28.6.2018. Varasijat ovat voimassa 17.8.2018.
Voit tarkistaa valintatietosi ja ottaa opiskelupaikkasi vastaan myös Opintopolku.fi:n Oma Opintopolku palvelussa. Oma Opintopolku -palvelu vaatii vahvan tunnistautumisen, eli pääset kirjautumaan palveluun
verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla.
JOS JÄIT ILMAN OPISKELUPAIKKAA YHTEISHAUSSA
A. Ota suoraan yhteyttä haluamasi alan oppilaitokseen tai sen hakutoimistoon. Seuraa myös opintopolkuun tulevia vapaita paikkoja aluksi päivittäin. Lisähaussa haet lukion ja kymppiluokan vapaille paikoille.
Jatkuvassa haussa haet ammatilliseen perustutkintoon tai ammatilliseen koulutuksen valmentavaan koulutukseen. (www.opintopolku.fi, www.raahenedu.fi, www.osao.fi).
B. Hakeudu ohjaukseen. OSAO Ovi –hakijapalvelu on auki koko kesän. Saat tietoa ammatillisesta koulutuksesta ja henkilökohtaista ohjausta ilman ajanvarausta. Palvelee kaikissa hakeutumiseen liittyvissä asi-oissa
chatissa, puhelimitse, sähköpostilla ja paikan päällä. Osoite on Pakkahuoneenkatu 10 Oulussa. OSAO Ovi
palvelee: Ma-Ke klo 10-16, To klo 10-18, Pe klo 08-14. Puhelin: 040 8266 060; sähköposti: ovi@osao.fi;
chat: www.osao.fi/ovi www.osao.fi/ovi Opinto-ohjaaja KH myös tavoitettavissa!
C. Hae VALMA-koulutukseen (ammatillisen koulutuksen valmentava koulutus). Tarkenna koulutusalaasi,
varmista pääsy alallesi tai korota arvosanoja. Tai hae kymppiluokalle. Kymppiluokkia on Kalajoen ja Raudaskylän opistoilla ja Kempeleessä (etusija paikkakuntalaisilla). Myös kansanopistoissa voi korottaa peruskoulun arvosanoja. Hakuaika on jo alkanut ja päättyy 24.7.2018 klo 15.00. Tieto tuloksista aikais. 3.8.2018. Ota
opiskelupaikka vastan viimeistään 17.8.2018. (www.opintopolku.fi). Opinto-ohjaaja KH auttaa.
D. Etene osaamistasi vahvistaen eri polkua pitkin ja/tai korota arvosanoja
1. Opiskele Oulun aikuislukiossa. Peruskoulun suorittanut voi korottaa yhtä tai useampaa päättötodistuksen arvosanaa (ei taito- tai taideaineita). Opiskelu on sivutoimista! Ota yhteyttä oppilaitokseen. Tai hae
aikuislukion lukiostarttikoulutukseen 22.5.–10.8.2018. Täytä hakulomake aikuislukion kansliassa. Vapaita
paikkoja voit kysyä myös hakuajan jälkeen. Tai virkisty lukio-opinnoissa: https://kesalukio.fi/kesalukiot/ ja
http://www.elukio.fi/ sekä http://opinnot.internetix.fi/fi/structure/etusivu. Entä nettiperuskoulu?
http://www.nettiperuskoulu.fi/nettipk (www.otavanopisto.fi)
2. Hae kansanopiston lukuvuoden kestävälle linjalle. Ne ovat yksi mahdollisuus Lähin on Limingassa. Linjoille on oma haku (www.kansanopistot.fi). Siellä voit monesti korottaa myös peruskoulun arvosanoja. Vaatii vahvaa itsekuria! Säilytät hyvän aseman myös ensi vuoden haussa opiskellessasi koko lukuvuoden!
3. Kertaa maksuttomasti peruskoulun kursseja. Matematiikan kertaavat kurssit Kempeleessä, Oulussa ja
Raahessa 30.7.–3.8.2018 (Siikajoen lukio 16.-20.7.2018). Kertaa peruskoulun matematiikkaa, lukion 1. vuoden lyhyttä tai pitkän matematiikan 1. ja 2. vuotta. Opettajina kursseilla toimivat matematiikan yliopistoopiskelijat. Lisätietoja ja ilmoitt.: https://ouluma.fi/2018/04/matematiikan-kesakurssit-lukiolaisille-2018/.
Ruotsi Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto Oulussa: Peruskoulun ruotsi (20 t) 23.–27.7.2018
http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi/fi/abi-_lukiolais-_ja_valmennuskurssit/
E. Opiskele ammatti nuorten oppisopimuskoulutuksena Vaatii itseohjautuvuutta ja vahvaa itsekuria! Voit
kouluttautua ammattiin myös oppisopimuksella. Hyvä vaihtoehto sinulle, joka opit asioita tekemällä etkä
pelkää tarttua töihin. Sinun tulee kyetä hoitamaan sekä työ että koulunkäynti vastuullisesti. Koulutukseesi
kuuluu tietopuolisia opintoja ja itsenäistä opiskelua vapaa-ajalla. Selvitä myös työnantajan tuki!
Ota vanhempien tuella yhteyttä: Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskus (www.popo.fi), OSAO oppisopimusyksikkö (www.osao.fi), Luovi (www.luovi.fi), Raahen oppisopimuskeskus (www.raahenedu.fi).

Hyvää tulevaisuutta ja menestyksen polkuja teille kaikille toivoo opinto-ohjaaja Kari Heikkilä
044-497 1802 mieluiten viesti, kari.heikkila(at)edu.lumijoki.fi (044-575 1260 Whatsapp)

