Yhteistyön vuosikello, lv.2020-21

KESÄ-HEINÄKUU

K-P:n-opot

PERUSOPETUS

AMMATILLINEN KOULUTUS

LUKIOKOULUTUS

•

•
•

•

•

•

ELO-SYYSKUU

•

•
•
•

Tarkista mitä perustutkintoja
jatkuvassa haussa
Kansanopistolinjoille suora haku
- Kälviälle ks.
http://www.kpedu.fi/koulutukse
t/kansanopisto
- sekä Kaustiselle
http://www.kaustisenopisto
.fi/opintolinjat
Jälkiohjauspäivä 16.6.2020 klo 915 ammattikampuksella, vapaat
paikat ja paikan saaneiden listat
peruskoulut alkaa
pääsääntöisesti ke 12.8.20

10-luokka (alkaako?)
LUVA ei ala s2020 (Kiviniitty)

Hakijapalvelut: Närvilänkatu
8, 67100 Kokkola,
hakijapalvelut(at)kpedu.fi /
040 808 5010
jatkuva haku

LUVA = lukioon valmistava
koulutus haku 19.5.27.7.2020
ALOITUS ARVIOIDAAN
VUOSITTAIN HAKIJMÄÄRÄN
MUKAAN!

hakijapalvelut auki koko
kesän

Lisähaku lukiokoulutuksen
vapaille paikoille
Kansanopistolinjoille suora
haku - Kälviälle ks.
http://www.kpedu.fi/koulut
ukset/kansanopisto
sekä Kaustiselle
http://www.kaustisenopisto
.fi/opintolinjat

KORKEA-ASTE

(lisätietoja
hakijapalvelut@
centria.fi)

kesäkuussa 2asteen
rehtoreiden kokous 8.6.20
TEAMS
•

•
•

Opiskelu alkaa yhteishaussa
valitut ammattiopistolla ke
5.8.2020, jatkavat 10.8. tai
HOKSin mukaan

Valma alkaa 12.8.2020
ammattikampuksella,
aikuisten mamujen Valma
Kälviällä 24.8.20 – 10.3.21

•

Opiskelu alkaa lukiossa
pääsääntöisesti ke 12.8.20

•

Opiskelu
Centriassa alkaa

Keväällä 2020
alkava koulutus:
Hakuaika
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•

7.-luokkalaisten haastattelut

K-P:n-opot
•

•
•

•

LOKAMARRASKUU
syysloma vk 42

•

K-P:n opot ja rehtorit pe 11.9.21
klo 9-12 (14) paikka
ammattikampus
9.-luokkalaisten vanhempainillat
vkot 45-5

•
•

K-P:n opot ja rehtorit 2.10.2020
yritysvierailu KPO?

•

YHHA- info: Oppijan palvelut
x.11.20 ? Helsinki, lähetetään
etänä koko maahan

•

9.-luokkalaiset TET

•

9-lk:n vierailut / koulutusmessut
kampushalli
Kokkolan yhteinen
vanhempainilta paikka 28.10.20
Kampushalli

•

•

K-P:n opot ja rehtorit pe
11.9.21 klo 9-12 (14) paikka
ammattikampus
9.-luokkalaisten
vanhempainillat vkot 45-5

•

Hyvinvointimessut ja taitaja 9kisat kampushallissa 29.9.20
• K-P:n opot ja rehtorit
2.10.2020 KPO
yritysvierailu,
• YHHA- info: Oppijan
palvelut

•

•

•

•
•

Centria-AMK OPEN 11.12.11.20 Kokkolassa

9-lk:n vierailut /
koulutusmessut 28.29.10.20 kampushalli
Kokkolan yhteinen
vanhempainilta paikka:
28.10.20 Kampushalli

•

Syksyn Yo-kirjoitukset 14.9. - https://opintopolku.fi
/wp/opo/korkeakoulu
1.10.20
https://www.ylioppilastutki jen-haku/
nto.fi/ylioppilastutkinto/koe
paivat
K-P:n opot ja rehtorit pe
11.9.21 klo 9-12 (14) paikka:
ammattikampus
9.-luokkalaisten
vanhempainillat vkot 45-5

•

K-P:n opot ja rehtorit
2.10.2020 yritysvierailu,

•

YHHA- info: Oppijan palvelut

•

Oppijan palvelut

•

Centria-AMK OPEN
Kokkolassa 11.-12.11.20

•

Centria Open 11.12.11.2021,
avoimet ovet
Kokkolassa

•
•
•
•

ABI-infot: Vaasa, Jyväskylä.
oulu 4.-5.11.20
Tampere, Kuopio
9-lk:n vierailut /
koulutusmessut kampushalli
Kokkolan yhteinen
vanhempainilta paikka:
28.10.20Kampushalli

•

•

•
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JOULUTAMMIKUU

HELMIMAALISKUU
Talviloma viikolla 9:

K-P:n-opot

•

9.-luokkalaisten vanhempainillat
vkot 45-5

•

9.-luokkalaisten
vanhempainillat vkot 45-5

•

9.-luokkalaisten
vanhempainillat vkot 45-5

•
•

9.-luokkalaisten TET
LUKIOILTA KSL:lla tammikuussa

•

Lukioiden, Konservatorion
ja Kaustisen Ev. Opiston +
KPEDU:n opojen kokous
22.1.2021

•
•

2asteen opot 22.1.2021
LUKIOILTA KSL:lla
tammikuussa

•

Kevään yhteishaku
Opintopolku.fi
jatkuva haku, ks opintopolku
http://www.kpedu.fi/koulutukse
t/hakijalle/valintaperusteet-javaatimukset
Opopäivät 2021 Rovaniemi 4.6.2.2021 ”Solekko ohjata”

•
•

•
•

•

•

•

•

Opopäivät 2021 Rovaniemi
4.-6.2.2021 ”Solekko
ohjata”

Erityistä tukea tarvitsevien
oppilaiden vanhempainilta 2021
?

Opopäivät 2021 Rovaniemi
4.-6.2.2021 ”Solekko ohjata”

•

Yo-kirjoitukset 16.3.-7.4
2021

•

penkkarit Kokkola ja
Toholampi , Perho? 18.2.21
penkkarit Kaustinen to
11.2.2021
vanhojentanssit.
Kokkola ja Toholampi
19.2.2021
Kannus ja Kaustinen
12.2.2021

•
•
•

HUHTITOUKOKUU

•
•

Saattaenvaihtopalaverit
K-P:n opot ja rehtorit pe
16.4.2021,

•
•

Saattaenvaihtopalaverit
K-P:n opot ja rehtorit pe
16.4.2021, Paikka: Centriaamk?

•

•

•

•
•
•

Get to businesstyönhakutapahtuma
onko?

Saattaenvaihtopalaverit
K-P:n opot ja rehtorit pe
16.4.2021,
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•
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KESÄ-HEINÄKUU

•

Kevätillallinen, Kokkolinna
26.5.2021
Taitajakisat 2021, paikka: OULU

•
•
•
•

Kevätillallinen, Kokkolinna
26.5.2021
Taitajakisat 2021 Oulussa
https://skillsfinland.fi/taitaj
a-tapahtuma/tulevattaitaja-kisat

8.-luokkalaisten opotunnit
Kpedun opojen toimesta

•

Kpedu opot pitävät 8-lk:lle
opotunnin sovittuna
ajankohtana!

Yhteishaun valinnan tulokset
julki 15.6.2021?

•
•

K-P:n-opot

Kansanopistolinjoille oma
hakuaika

•
•

Yhteishaun valinnan
tulokset julki 15.6.2021?
KPEDUn hakijapalvelut auki
kokokesän!
rehtorit kesäkokous 16.6.21
Toholampi

•
•

•
•

Kevätillallinen, Kokkolinna
26.5.2021

Yhteishaun valinnan
tulokset julki

