ABI-kalenteri 2019-2020

Elokuu
8.8. Koulu alkaa (1. jakso 8.8.-28.9.)
ABI-info
Syyskuu
4.-18.9.2019 Korkeakoulujen syksyn yhteishaku
5.9. klo 13 yo-info (syksyllä kirjoittaville – kokeiden tarkat ajat & paikat & "Abin ohjeisto")
13.9. yo-kirjoitusten osallistumisoikeuden tarkistus. Yo-kirjoituksiin liittyvien pakollisten
kurssien suoritukset oltava valmiina ennen kokeen alkua
Syksyn kirjoitukset
Kokeet alkavat klo 9 (paikalla oltava klo 8.30)
ma 16.9
ke 18.9.
pe 20.9.
ti 24.9
to 26.9
pe 27.9
ti 1.10
to 3.10

lyhyet kielet
äidinkieli, lukutaidon koe
englanti, pitkä vieras kieli
matematiikka, pitkä & lyhyt
psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
ruotsi, pitkä ja keskipitkä kieli
äidinkieli, kirjoitustaidon koe / S2-koe
uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede,
terveystieto

23.9.-28.9.

1. jakson arviontiviikko (myös lauantai!)

Lokakuu
2. jakso alkaa (30.9.-26.11.) OP2-kurssi!
10.10. klo 13 Yo-info ilmoittautumisesta kevään 2020 kirjoituksiin
10.10. Vanhempainilta jatko-opinnoista

14.-18.10. Syysloma
31.10. Korkeakoulujen koulutustarjonta keväälle 2020 julkaistu viimeistään
Opintopolussa!?
31.10. Kirjallinen kompensaatio-kielto toimitettava rehtorille (jouluna valmistuvat)
Marraskuu
1.11. S-merkintälomake palautettava viimeistään (jouluna valmistuvat)
4.11. Syksyllä päättötodistuksen saavien opiskelijoiden opiskelu päättyy - kaikki 75
kurssia oltava suoritettuina, jotta voi valmistua jouluna! (Neuvottele opon kanssa, jos aiot
tehdä kursseja myös 2. jaksossa JA valmistua 5.12.) Lehdissä julkaistavat uusien
ylioppilaiden nimet perustuvat tämän päivän tilanteeseen.
18.11.-26.11. 2. jakson arviointiviikko
22.11. Tiedot syksyn yo-kokeista viimeistään koulussa
22.11. Viimeinen ilmoittautumispäivä kevään 2020 yo-kirjoituksiin
28.11. klo 13 Jatko-opinto -info - lisätietoa myöhemmin
3. jakso alkaa (27.11.-5.2.) Abi-haastattelut jatko-opinnoista ja ammatinvalinnasta alkavat.
Joulukuu
3.12.-4.12. STUDIA -jatko-opintomessut
5.12. Independence Day party + GRADUATION (klo 13)
17.12. Divine Service
20.12.2019-6.1.2020 Joululoma

Tammikuu
Tiistai 7.1.2019 koulutyö jatkuu
Vieraskielisen koulutuksen (AMK & Mikkeli BScBA) ja taideyliopiston yhteishaku 8.1.-22.1.2020

29.1.-5.2. 3. jakson arviointiviikko

Helmikuu
4. jakso alkaa (6.2.-3.4.)
to 13.2. Penkkarit  ! LUKULOMA
17.2.-21.2. Hiihtoloma
Ammatillisen toisen asteen yhteishaku alkaa (18.2.-10.3.2020)
Viikko 9 Yo-info keväällä kirjoittaville – kokeiden tarkat ajat & paikat
Maaliskuu
9.3. yo-kirjoitusten osallistumisoikeuden tarkistus ! yo-kirjoituksiin liittyvien pakollisten
kurssien suoritukset oltava valmiina ennen kokeen kirjallista osiota
Kevään kirjoitukset
ti 10.3.
to 12.3
pe 13.3
ma 16.3
ke 18.3
pe 20.3
ti 24.3
to 26.3

äidinkieli, lukutaidon koe / S2-koe
äidinkieli, kirjoitustaidon koe
lyhyet kielet
ruotsi, pitkä ja keskipitkä kieli
matematiikka, pitkä & lyhyt
englanti, pitkä vieras kieli
uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede,
terveystieto
psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteishaku 18.3.-1.4.2020
27.3.-3.4. 4. jakson arviointiviikko
Huhtikuu
5. jakso alkaa (6.4.-30.5.)
EI KURSSISUORITUKSIA, JOS AIOT VALMISTUA KEVÄÄLLÄ 2020!
24.4. S-merkintälomake palautettava viimeistään (keväällä valmistuvat)

Toukokuu
5.5. Keväällä päättötodistuksen saavien opiskelijoiden opiskelu päättyy - kaikki 75 kurssia
oltava suoritettuina, jotta voi valmistua! Rehtori ilmoittaa 5.5. yo-lautakunnalle

ilman päättötodistusta jäävät.

15.5. Kirjallinen kompensaatio-kielto toimitettava rehtorille (keväällä valmistuvat)
Korkeakoulujen pääsykokeet alkavat!
25.5. Tiedot yo-kokeista viimeistään koulussa
22.5.-29.5. 5. jakson arviointiviikko
27.5. Korkeakoulut ilmoittavat todistusvalintojen osalta tulokset hakijoille viimeistään
29.5. Lakkiaisharjoitukset
29.5. Viimeinen ilmoittaumispäivä syksyn 2020 yo-kirjoituksiin
30.5. Kevään lakkiaiset - Graduation
Kesäkuu
Heinäkuu
Korkeakoulut ilmoittavat valintojen tulokset hakijoille viimeistään (muiden kuin
todistusvalintojen osalta) 8.7.2020
Opiskelupaikka otettava vastaan viimeistään 15.7.2020 klo. 15.00
Mahdolliset yliopistojen lisähaut (täyttämättä jääneille paikoille) 3.8.-26.8.2019
(korkeakoulut päättävät ajankohdan)
Elokuu
Lukuvuosi 2020-2021 alkaa
Syyskuu
Syksyn 2020 yo-kirjoitukset

