HYVINKÄÄN LUKIO
Kenkätehtaankatu 1
05900 Hyvinkää
Kesäterveiset Hyvinkään lukiosta ja onnittelut lukiopaikasta!
Olet yhteisvalinnassa saanut paikan Hyvinkään lukiosta. Varmistaaksesi opiskelupaikkasi sinun
on otettava paikka vastaan opintopolussa 29.6.2021 mennessä. Mikäli et ota paikkaa vastaan,
ilmoita siitä mahdollisimman pian (kirsi.silvennoinen@hyvinkaa.fi), jotta voimme tarjota paikkaa
jonossa seuraavalle.
Kutsumme sinut myös tiedotustilaisuuteen hieman ennen koulun alkua. Tilaisuudessa saat
wilma-tunnukset ja tietokonetunnukset, mikäli sinulla ei niitä vielä ole. Peruskoulun konetunnukset
periytyvät Hyvinkään peruskoulussa opiskelleilla vanhasta koulusta. Ryhmä, johon kuulut, on
merkitty alla olevaan listastaan. Kokoonnumme Kipinän ala-aulaan. Jos et pääse paikalle oman
ryhmänohjausryhmäsi kanssa, voit tulla jonkun muun ryhmän ajalla. Palauta tilaisuudessa tämän
kirjeen mukana oleva opiskeluhuollon tiedonsiirtolomake ja tietokoneen luovutussopimus,
mikäli olet oikeutettu maksuttomaan työvälineeseen ja haluat sen vastaanottaa. Täytä
lomakkeet huolella huoltajan kanssa.
Maksuttomuus koskee vain niitä opiskelijoita, jotka kuuluvat laajennetun oppivelvollisuuden piiriin.
Muiden opiskelijoiden tulee itse kustantaa opiskelussa tarvittavat varusteet ja oppimateriaalit.
Kaikki oppimateriaalit ovat sähköisiä ja hankittavissa kustantajalta. Tietokoneeksi kannattaa
hankkia Abitti-koejärjestelmässä toimiva kone. Tarkempia ohjeita löytyy nettisivuiltamme kohdasta
digitaidot lukiossa.
Laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuluvilla opiskelijoilla on oikeus maksuttomaan toisen asteen
koulutukseen syksystä 2021 alkaen. Laajennettu oppivelvollisuus koskee aluksi vain vuonna 2021
perusopetuksen päättäviä oppivelvollisia (alle 17-vuotias, joka on suorittanut päättötodistuksen
1.1.2021 jälkeen) nuoria ja laajenee sen jälkeen ikäluokka kerrallaan.
Opiskelijalla, jota oppivelvollisuuslaki koskee, on oikeus maksuttomaan koulutukseen sen
kalenterivuoden loppuun, jona hän täyttää 20 vuotta. Oikeus maksuttomaan koulutukseen ei koske
takautuvasti muita opiskelijoita, vaikka he olisivat alle 20-vuotiaita ja aloittaisivat opintonsa
oppivelvollisuuslain voimaan tultua.

Tutustumis- ja tiedotustilaisuuksien aikataulu:
Kirjeessäsi ryhmäsi on yliviivattu.
Ryhmät:
ma 2.8. klo 9.00-12.00
21F
ma 2.8. klo 12.00-14.30 21G
ma 2.8. klo 14.30-16.30 21J
ti 3.8. klo 9.00-12.00
21B
ti 3.8. klo 12.00-14.30
21C
ti 3.8. klo 14.00-16.30
21D
to 5.8. klo 9.00-12.00
21E
to 5.8. klo 12.00-14.30
21A
to 5.8. klo 14.30-16.30
21I
pe 6.8. klo 9.00-12.00
21K
pe 6.8. klo 12.00-14.30
21H
Uusi lukuvuosi alkaa keskiviikkona elokuun 11. päivänä kello 9.00 ryhmänohjausluokassa.
Mukavaa lomaa!
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