Opas lukiotulokkaiden vanhemmille

PIETARSAAREN LUKIO
Koulukatu 20
68600 PIETARSAARI
Puhelimet
(06) 786 3111
(06) 786 .... ohivalinta
3294
3333
3483
3483
044-336 9880
(06)786 3254
044 785 1483

puhelinvaihde
kanslia
rehtori
vararehtori
opettajainhuone
kiinteistönhoitaja
oppilasruokala
opinto-ohjaaja

Rehtori:

Hannu Sulkakoski
puh. 044 785 1333

Vararehtori:

Timo Lehto

E-mail:
Homepages:

pietarsaaren.lukio@pietarsaari.fi
http://www.pietarsaarenlukio.fi/

KOULUPÄIVÄ
Tunti

1
2

ruokailu

8.30 – 9.40
9.55 – 11.05
11.05 – 11.35

3
4
5

Tiistaisin 11.30 – 12.40
Ryhmänohjaus tiistaisin 12.45 – 13.00
Muina päivinä klo 11.45 – 12.55
13.15 – 14.25
14.35 – 15.45

LUKUVUOSI:
Syysloma on 12. - 16.10.2015
Syyslukukausi päättyy 19.12.2015
Joululoma on 20.12.2015 - 6.1.2016
Kevätlukukausi alkaa 7.1.2016
Talviloma on 29.2. - 4.3.2016
Pääsiäisloma 25.3. - 28.3.2016
Lukuvuosi päättyy 4.6.2016

Hyvä uuden lukiolaisen huoltaja
Tähän oppaaseen on koottu lukio-opiskeluun liittyvää tietoa. Lukiolaiset ovat saaneet vastaavanlaisen, mutta laajemman oman oppaan koulun aloituspäivänä.
Toivon, että tästä oppaasta on apua uuden lukiolaisen huoltajalle. Parannusehdotuksia voi lähettää
yllä olevaan osoitteeseen.
Koulumme kotisivuilla (http://www.pietarsaarenlukio.fi) on myös tietoa ajankohtaisista tapahtumista.

Lukio-opintojen rakenne ja lukuvuoden rytmi
Luokaton lukio
Pietarsaaren lukio on luokaton lukio. Samalla kurssilla voi opiskella eri vuosina lukionsa aloittaneita
opiskelijoita. Luokattomassa lukiossa ei jäädä luokalle. Jos saman aineen kahdesta peräkkäin käydyistä
kurssista saa arvosanan neljä, on ns. etenemiseste. Tällöin ainakin toinen hylätty arvosana on saatava
korotettua joko ns. hylätyn uusinnassa tai käymällä kurssi uudestaan. Lukion voi käydä 2 – 4 vuodessa.
Yleinen aika on 3 vuotta. Rehtori voi myöntää luvan myös viidennen vuoden opiskeluun.
Huoltaja voi seurata jaksotodistuksista opintojen etenemistä alla olevan taulukon perusteella.
1. vuosi
2. vuosi
3. vuosi

1.jakso
4–5
32 – 33
60 – 61

2.jakso
9 – 10
37 – 38
65 – 66

3.jakso
14 – 15
42 – 43
70 – 71

4.jakso
18 – 19
46 - 47
75 -

5.jakso
23 – 24
51 – 52

6.jakso
28 - 29
56 - 57

Kurssi
Lukio-opinnot koostuvat kursseista, joiden laskennallinen pituus 38 oppituntia (25 x 70 minuutin oppituntia). Koeviikkojen ja tapahtumien takia oppitunteja on yleensä 20 - 23.
Saadakseen päättötodistuksen lukiolaisen on suoritettava vähintään 75 kurssia. Ylärajaa ei ole, mutta
useimmat lukiolaiset suorittavat n. 80 kurssia.
Kurssit jaetaan pakollisiin, syventäviin ja soveltaviin kursseihin. Opintoihin kuuluu matematiikkavalinnasta riippuen 48 tai 52 pakollista kurssia ja vähintään 10 syventävää kurssia. Loput voivat olla soveltavia kursseja.
Kurssitarjotin
Oppilaan huoltajilla on mahdollisuus ja velvollisuus seurata oppilaan etenemistä lukioaikana. Hyvän
mahdollisuuden tähän tarjoaa Wilma –ohjelmisto, jonka avulla huoltaja voi seurata oppilaan poissaoloja,
kurssiarvosanoja ja huoltaja voi olla suoraan yhteydessä myös oppilasta opettaviin oppilaisiin. Huoltajalla on velvollisuus tehdä selkoa Wilman kautta tai suoraan ryhmänohjaajalle oppilaan poissaoloista.
Lukio tiedottaa aktiivisesti Wilman kautta tapahtumista koulussa.

Kurssitarjotin
Kurssitarjottimessa on lukuvuoden aikana opetettavat kurssit jaksoittain. Vaakasuoralta riviltä voi valita
vain yhden kurssin, koska ko. kursseja opetetaan samaan aikaan.
Opiskelija valitsee jaksoittain kursseja oman opiskelusuunnitelmansa mukaan. Syksyllä tehdään koko
vuoden valinnat, joita on mahdollisuus muuttaa tarvittaessa. Opiskelija voi myös ottaa kursseja ruotsinkielisen lukion tarjottimelta. Tarjotin on nähtävillä myös opiskelijan omassa lukioinfossa ja koulun kotisivuilla.
Jaksot ja koeviikko
Lukion lukuvuosi koostuu kuudesta jaksosta. Jokainen jakso päättyy koeviikkoon. Kuuden viimeisen koulupäivän aikana pidetään jakson aikana pidetyistä kursseista kokeet. Kokeet alkavat 8.30 ja
päättyvät 11.30. Klo 11.45 alkaa ns. pohjatunti, jolloin kerrataan seuraavan päivän koetta varten.
Todistus
Todistus jaetaan kuudesti lukuvuodessa koeviikon jälkeen sähköisesti Wilmassa. Poikkeuksena lukuvuoden päätteeksi annettava jaksotodistus. Edellisessä jaksossa suoritetut kurssit tulostuvat todistuksessa paksummalla fontilla. Keskeytyneet kurssit merkitään kirjaimella K. Kurssi keskeytyy yleensä
liian suuren poissaolomäärän takia. Huoltajan selvittämät poissaolot eivät aiheuta keskeyttämistä.
Jakson aikana suoritetun kurssin poissaolotunnit tulostuvat todistukseen oikeaan reunaan tummemmalla.
Huoltajan oikeus Wilman käyttämiseen
Lukio pitää yhteyttä huoltajiin ja opiskelijoihin pääsääntöisesti sähköisen Wilma –ohjelman kautta,
jonka käyttö on tuttua huoltajille jo yläkoulun ajoilta. Tunnukset siirtyvät samoina suoraan yläkoulusta ja opiskelun seuraaminen on siten vaivatonta. Lukio edellyttää joustavia yhteysmuotoja huoltajiin
ja toivoo siksi jokaisen hankkivan Wilma –tunnuksen ja käyttävän sitä. Käyttöoikeus lakkaa opiskelijan saavuttaessa täysi-ikäisyyden 18-vuotiaana. Tällöin opiskelijaa koskevia tietoja ei voida lain mukaan enää luovuttaa huoltajalle ilman opiskelijan suostumusta.
Ylioppilaskirjoitukset
Yo-kirjoitukset kuuluvat lukion normaaliin vuosirytmiin. Syksyn kirjoitukset ovat syys- lokakuussa,
kevään kirjoitusten kielten kuuntelukokeet ovat helmikuussa, varsinaiset kirjoitukset maalis- ja huhtikuussa. Syksyn kirjoituksiin ilmoittaudutaan kesäkuun alussa, kevään kirjoituksiin marraskuussa.

Opiskelu lukiossa – menestymisen salaisuudet
Lukio-opiskelu on erilaista kuin peruskoulussa. Opiskelijan pitää ottaa itse päävastuu opiskelujen
etenemisestä. Apua ja ohjausta saa opinto-ohjaajalta ja ryhmänohjaajalta. Monien lukiolaisten mielestä lukio-opiskelu vaatii enemmän aikaa ja työntekoa kuin opiskelu peruskoulussa.
Opinnoissa menestymiseen auttaa muutaman yksinkertaisen perusohjeen noudattaminen. Vanhempien on hyvä seurata lukiolaisen opiskelua ja kannustaa seuraavien ohjeiden mukaiseen toimintaan.
1. Säännöllinen opiskelu. Läksyt on luettava ja tehtävät tehtävä päivittäin. Tehtäviä ei kannata
siirtää myöhempään ajankohtaan.
2. Opintojen suunnittelu etukäteen. Uuden lukiolaisen on hyvä suunnitella koko ensimmäisen
lukuvuoden opinnot ja ajankäyttö syksyllä. Jotkut ensimmäisen lukuvuoden jaksot voivat olla

vaikeampia riippuen aine- ja kurssivalinnoista. On hyvä jakaa opiskelijalle vaikeita oppiaineita eri jaksoihin. Tällöin koeviikostakaan ei tule ylivoimainen. Jos kaikesta huolimatta tule
vaikeita jaksoja, on ajankäyttö suunniteltava sen mukaan.
3. Aktiivinen osallistuminen rehtorin, ryhmänohjaajien ja opinto-ohjaajan järjestämiin infotilaisuuksiin.
4. Neuvon kysyminen. Sanonnan mukaan kysyvä ei tieltä eksy. Tämä ohje auttaa eteenpäin
myös lukio-opinnoissa.
5. Terveet elämäntavat. Yö on nukkumista varten, päivällä opiskellaan.
6. Työssäkäynti lukion aikana. Huoltajatkaan harvoin tekevät kahta työtä päivittäin. Säännöllinen työssäkäynti opiskelun ohessa laskee opiskelusuoritusta.

Miten vanhempana voin tukea lukiolaista
1. Kannustaminen ja tukeminen
2. Itsenäiseen vastuuseen opastaminen, mutta myös valvominen
3. Lukiolaisen opintojen edistymisen ja työnteon seuraaminen, kuten läksyjen tekeminen,
koeviikkoihin valmistautuminen ja terve vuorokausirytmi.
4. Yhteydenpito ryhmänohjaajaan. Erityistilanteiden ilmoittaminen ryhmänohjaajalle, esim. terveydentilaa koskevat asiat ja poissaolot.
5. Lukion jälkeisiä opintoja kannattaa suunnitella toisesta opiskeluvuodesta alkaen.

Käytäntöjä
Itsenäinen opiskelu
Itsenäisesti opiskeltavissa opintosuorituksissa edellytetään, että nämä kurssit on opiskeltu aina hyväksyttävällä arvosanalla. Itsenäisesti voi suorittaa yhden kurssin kustakin oppiaineesta. Oppiainetta, jota
opiskelija suorittaa vain yhden kurssin, ei voi tenttiä. Erityisestä syystä rehtori voi myöntää luvan toisenlaiseen menettelyyn.
Poissaolot
Selvittämättömiä poissaoloja ei hyväksytä. Yksi poissaolo, johon ei ole hyväksyttävää syytä, ei aiheuta
kurssin keskeytystä. Huoltajan tulee selvittää poissaolojen syyt mieluiten Wilman kautta, mutta myös
muut tavat (lähinnä ryhmänohjaaja) ovat käytössä.
Lomat
Ryhmänohjaaja myöntää enintään kolmen päivänpituiset lomat, sitä pidemmät lomat myöntää rehtori.
Lomaa ei mielellään myönnetä koeviikkojen aikana.

Tukiopetus
Lukiossa voi saada tukiopetusta, jos se katsotaan tarpeelliseksi. Lomamatkan aikana aiheutunutta tarvetta tukiopetukseen ei katsota perustelluksi syyksi.
Luki-vaikeus
Kaupungin erityisopettaja voi tehdä luku- ja kirjoitushäiriötä mittaavia testejä. Erityisopettajan lausuntoja voidaan tarvittaessa toimittaa ylioppilaslautakunnalle.
Opinnot muissa oppilaitoksissa
Lukiolainen voi sisällyttää opintoihinsa myös muissa oppilaitoksissa suoritettuja kursseja. Jakobstads
gymnasiumilla on lähes sama jaksotus ja oppituntien ajat kuin lukiossamme, joten vaihtaminen sinänsä
on helppoa. Kauppaopisto Optiman ja Lannäslundskolanin kanssa on sovittu yhteisten kurssien järjestämisestä. Informaatiota saa lisää koulun kotisivuilta tai opolta.
Muissa oppilaitoksissa suoritetut opinnot hyväksytään tavallisimmin lukion soveltaviksi kursseiksi. On
myös mahdollista, että opinnoilla korvataan lukion pakollisia kursseja.

