OHJEITA YO-KIRJOITUKSIIN OSALLISTUVALLE
Laita aina koepapereihin ensin oma nimesi ja kokelasnumerosi
Paikat salissa ja studiossa on etukäteen arvottu, valvoja kutsuu sinut paikallesi
Muista tuoda laskin ja taulukkokirja nimelläsi varustettuna
opettajanhuoneeseen tarkistettavaksi. Saat ne takaisin kirjoituksissa.

Mitä mukaan saliin?
Kynät, kumit, teroitin, viivoitin ja ruokaa
Ruoka pitää olla helposti syötävää, veren sokerit ylösnostavaa, piristävää ja
sellaista, joka saa hyvälle mielelle.
Esim: kahvi-ihmisille kahvia, suklaa on hyvä sokerin nostaja, ruisleipä
erinomainen sokeritasapainon ylläpitäjä, hedelmistä banaani on
helppo syödä ja siisti. Ota ruokaa ja juomaa riittävästi.
Älä ota näkkileipää (ääntää), sitrushedelmiä kuorineen (sotkee).
Kaikki teksti on peitettävä, sitä ei saa näkyä ollenkaan. Siis revi
etiketit pulloista tai teippaa kaikki tekstit piiloon. Tuo suklaat ja karkit
ilman pakkauksiaan vaikka muovirasiaan pakattuna.

Kirjoituksissa ei saa lainata kaverilta mitään.
Kännykkää ei saa ottaa saliin. Jätä se kotiin.

Vaatetuksesta:
Pukeudu väljästi ja riittävän lämpimästi, koska salissa ilmastointi voi
tuntua kylmältä. Villasukat ja villatakki sopivat hyvin, koska voit ne
tarvittaessa riisua pois. Kuusi tuntia on pitkä oleskeluaika hankalissa
vaatteissa.

SAAPUMINEN:
Tule kirjoituksiin hyvissä ajoin. Saavu kuunteluihin 15 minuuttia
ennen kokeen alkamista ja saliin 30 minuuttia ennen kokeen
alkamista.
Jos myöhästyt kirjallisesta kokeesta ja sinulla on myöhästymiseesi
pätevä syy, pääset koetilaan sisälle klo 10 saakka.(Koe alkaa klo 9.00)

Jos myöhästyt yo-kokeesta, tai sairastut kirjoituksia edeltävänä
iltana tai kirjoituspäivän aamuna, soita heti koululle
rehtori: 044-4993 384
kanslia: 044-4993 115
Hätätapauksessa yo-kirjoitukset voidaan suorittaa muualla.
KÄYTTÄYTYMINEN:
Kun sinulla on kysyttävää, tarvitset lisää paperia tai jotakin muuta tai pudotat
jotakin, NOSTA KÄSI YLÖS JA ODOTA VALVOJAA.
Kun haluat käydä wc:ssä, nosta kätesi ja odota valvojaa. Valvojan seurassa voit
käydä wc:ssä (valvoja ei tule perässä sisälle).
Kun lähdet wc:hen, peitä vastauspaperisi toisella paperilla tai käännä
vastauspaperisi toisin päin.
Vain yksi oppilas voi kerralla poistua salista wc:hen, joten odota vuoroasi.

POISTUMINEN:
POISTUA SAA KLO 12.00. Poistutaan yksi kerrallaan, ja vasta, kun edellinen on
lähtenyt etuvalvojan luota pois.
Vie kaikki paperit edessä olevalle valvojalle ja laita salin ovi perässäsi kiinni. Liiku
hiljaa ja poistu koulusta pääovesta
Jos olet lainannut koulun tarvikkeita, muista palauttaa lainaamasi tavarat takaisin
pöydälle.
MUISTA, HYVÄ VALMISTAUTUMINEN ON MENESTYKSEN ENNAKKOEHTO!

