Lukion opinto-opas
Lahden Rudolf Steiner –koulu
Pieni lukio, isot kokemukset

Lukuvuosi 2016-2017
Lahden Rudolf Steiner -koulun lukiolla on erityistehtävänään toteuttaa steinerpedagogista
lukio-opetusta. Opetuksessa huomioidaan monipuolisesti tiedollisuus, taiteellisuus,
toiminnallisuus ja yhteisöllisyys. Useissa kursseissa edetään luokittain. Tämä tuo oman
leimansa pieneen lukioomme. Meillä arvostetaan myös sitä, että oppilaat ja opettajat
tuntevat toisensa. Lukion opiskelijat osallistuvat valtakunnallisiin ylioppilaskokeisiin ja
saavat lukion päättötodistuksen.
OPINTOJEN RAKENNE
Lukio on luokallinen ja kurssimuotoinen. Luokallisuuden mukaan lukioluokkia kutsutaan luokiksi
10, 11 ja 12. Luokka 13 on ylioppilaskirjoituksiin valmistava abiluokka. Syksystä 2015 alkaen
lukio on kolmivuotinen. Syksyllä 2016 lukion aloittavat opiskelijat opiskelevat uuden
opetussuunnitelman (LOPS2016) mukaisesti. Luokkien opinnot muodostuvat pakollisista,
syventävistä, koulukohtaisista ja soveltavista kursseista. Lukion oppimäärän suorittamiseen
vaaditaan vähintään 75 kurssia.
Valtakunnalliset pakolliset kurssit
· kaikille pakolliset kurssit, joiden kurssimäärät on määritelty valtakunnallisesti
· kursseja on yhteensä 47 – 51, riippuen matematiikan valinnasta
Syventävät kurssit
· liittyvät pakollisten kurssien sisältöihin syventäen niitä
· kursseja on valittava vähintään 10
Koulukohtaiset kurssit
· koulukohtaisia kursseja on 12. Suorittamalla 12 koulukohtaista kurssia opiskelijalla
on mahdollisuus halutessaan jättää pois 8 pakollista valtakunnallista kurssia.
Soveltavat kurssit
· vapaasti valittavat koulukohtaiset kurssit ja ylioppilastutkintoon tähtäävät
soveltavat kurssit
· lisätään kyseisen aineen kurssimäärään, ja ne voivat olla hyödyksi jatko-opintoihin
haettaessa ja voivat vaikuttaa oppiaineen arviointiin lisänäyttönä (arvosanaa
korottavasti)
Lukiodiplomit
Opetushallitus on kehittänyt lukiodiplomit, jotta lukion opiskelija saisi mahdollisuuden antaa
erityisen näytön osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan taito- ja taideaineissa. Lukiodiplomit
täydentävät muiden lukio- opintoihin liittyvien erillisten näyttöjen tavoin lukion
päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen osoittamaa osaamista.

Opetushallitus on vahvistanut valtakunnalliset lukiodiplomin suorittamisen ehdot,
arviointikriteerit ja todistuksen muodon. Osassa lukiodiplomeista tehtävät vaihtuvat
vuosittain. Lukiodiplomin suorittamisen järjestäminen on lukiolle vapaaehtoista. Lukiodiplomit
voivat kuulua lukion opetussuunnitelmassa soveltaviin kursseihin. Lukiodiplomien suorittaminen
on opiskelijalle vapaaehtoista ja siitä saa yhden lukiokurssin.
Lahden steinerlukiossa on mahdollista suorittaa seuraavat lukiodiplomit:
Kotitalouden lukiodiplomi
Kuvataiteen lukiodiplomi
Käsityön lukiodiplomi
Liikunnan lukiodiplomi
Musiikin lukiodiplomi
Lisätietoja opinto-ohjaajalta, rehtorilta tai aineenopettajilta
OPINNOISSA ETENEMINEN
Lukiolain mukaan opiskelijan tulee suorittaa lukio enintään neljässä vuodessa, jollei
opiskelijalle perustellusta syystä myönnetä aikaan pidennystä. Opiskelija, joka ei ole
suorittanut oppimäärää, katsotaan eronneeksi.
Opiskelijan kunkin oppiaineen oppimäärä muodostuu pakollisista ja syventävistä kursseista,
niihin läheisesti liittyvistä soveltavista kursseista sekä koulukohtaisista kursseista. Samassa
oppiaineessa eri opiskelijoilla voi olla erilaajuiset oppimäärät.
Opiskelijan on suoritettava vähintään 2/3 pakollisista ja syventävistä kursseista hyväksytysti.
Koulun erityistehtävän mukainen vähennysoikeus on enintään 8 kurssia pakollisista kursseista.
Vähennys edellyttää vähintään 12 koulukohtaisen kurssin suorittamista. Vähennyksistä
sovitaan opinto-ohjaajan kanssa. Poisjätettyjen kurssien tilalle on valittava vastaava määrä
muita kursseja.
Anomukset vähennyksistä on toimitettava ajoissa opinto-ohjaajalle ja ao. aineenopettajalle.
Kurssi on pituudeltaan keskimäärin 38 tuntia. Kurssivalinnat tehdään vuosittain ja ne ovat
sitovia. Kurssimuutokset ovat mahdollisia perustelluista syistä. Kurssimuutokset anotaan
opinto-ohjaajalta ja ao. aineenopettajalta kirjallisella anomuksella. Muualla suoritetut lukioopinnot luetaan hyväksi lukion oppimäärään. Tarkasta aina muualla käytyjen kurssien
vastaavuus oman lukion kursseihin.
Opiskelija voi halutessaan vaihtaa pitkän matematiikan (MAA)
matematiikkaan (MAB). Tällöin kurssit korvautuvat seuraavasti:
MAA2 → MAB2
MAA3 → MAB3
MAA6 → MAB7

oppimäärän

lyhyeen

MAA8 → MAB4
MAA10 → MAB5
Muut pitkän matematiikan kurssit merkitään lyhyen matematiikan soveltaviksi kursseiksi.
Arvosanalla arvioitavista opinnoista opiskelijalla saa olla hylättyjä kursseja enintään
seuraavasti:
Kurssien lukumäärä oppiaineessa

Hylättyjä

1-2 kurssia
3-5 kurssia
6-8 kurssia
9 kurssia tai enemmän

0
1
2
3

Kaksi peräkkäistä hylättyä kurssia samassa oppiaineessa muodostaa etenemisesteen, toisin
sanoen tällöin vähintään toinen kursseista on suoritettava kokonaisuudessaan uudelleen.
Kurssiarvosanaa vaille jääneet kurssit eli keskeneräiset kurssit (merkitään X) tulee suorittaa
loppuun viimeistään seuraavan lukukauden aikana. Jos kurssia ei tänä ajanjaksona suorita,
muuttuu kurssi keskeytyneeksi (merkitään K). Keskeytynyt kurssi pitää aina käydä kokonaan
uudelleen.
Hyväksytyn kurssin arvosanaa voi korottaa kerran erityisenä korotustenttipäivänä, joita on
syyslukukaudella yksi ja kevätlukukaudella yksi. Ennen korotustenttiä opiskelijan tulee
suorittaa myös opettajan määräämät korotustehtävät. Hylättyä suoritusta voi uusia kahdesti.
Verkkokurssit
Verkkokurssien tarjoajat:




Steinerlukioiden verkkokurssitarjotin
Päijät-Hämeen keskiasteen verkkokurssitarjotin
Yksityiskoulujen liiton verkkokurssitarjotin

Verkkokurssien muodot
Verkkokurssit ovat monimuotokursseja (osa opetuksesta samanaikaisesti, osa itsenäisesti),
etäkursseja (samanaikaisopetus) tai verkkokursseja (itsenäinen opiskelu)
Ilmoittautuminen
Verkkokursseille ilmoittaudutaan noudattaen ohjeita, jotka mainitaan kurssikohtaisesti. Kysy
tarvittaessa opinto-ohjaajalta apua ilmoittautumiseen.

Verkkokurssin maksu
Verkkokurssin hinta on keskimäärin 120 euroa/kurssi
Lahden steinerkoulu korvaa kurssin opiskelijalle, kun kurssimaksu on anottu etukäteen
opettajakunnalta ja se on pitänyt suorittaa verkossa seuraavista (tai muista painavista syistä)
johtuen:





Kurssi on valtakunnallinen syventävä, eikä sitä tarjota Lahden steinerlukiossa
lähiopetuksena.
Pitkä sairausloma on estänyt käymästä kurssin Lahden steinerlukion lähiopetuksena.
Vaihto-oppilasaika on estänyt kurssin käynnin Lahden steinerlukion lähiopetuksena.
Muu pätevä syy (harrastusmatkat tms.)

Anomukseen on kirjattava syy, jonka perusteella Lahden steinerkoulu korvaa kurssin.
Jos kurssi jää kesken, kurssimaksua ei palauteta opiskelijalle.
Verkkokursseja voi suorittaa omakustanteisesti ilman edellä mainittuja syitä.
Kurssiarvosanat
Suoritetut kurssit siirretään normaalisti opiskelijan kurssisuoritteisiin (tarkista kurssien
tarjoajien ohjeistuksesta arvosanan siirtokäytäntö).
ARVIOINTI
Oppiaineen arvosana muodostuu pakollisten ja syventävien kurssien kurssiarvosanojen
keskiarvosta. Oppilaan osaamista arvioidaan suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin ja
hänen henkilökohtaiseen edistymiseensä. Kurssin arviointi perustuu kirjallisiin tehtäviin,
opintojen edistymisen jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan muiden tehtävien ja työtapojen
arviointiin. Arvioinnin tehtävänä on kehittää myös opiskelijan itsearviointitaitoja.
Numeroarvosanalla arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset
vieraat kielet. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Poikkeuksen muodostavat
seuraavat päättötodistuksessa numeroin arvioitavat oppiaineet, joihin opiskelija voi pyytää
numeron sijaan suoritusmerkinnän (S).





liikunta
oppiaineet, joissa opiskelija on suorittanut vain yhden kurssin
valinnainen vieras kieli, mikäli opiskelija on suorittanut siinä enintään kaksi kurssia

Koulukohtaiset ja soveltavat kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä (S) Soveltavat kurssit
voivat vaikuttaa arviointiin lisänäyttönä opetussuunnitelmassa määritettävällä tavalla.
Keskeneräistä (X) tai keskeytynyttä (K) kurssia ei lasketa kurssimäärään.
Kurssitodistuksen arviointimerkinnät:
Numeroarviointi 10-4
Suoritusmerkintä S
Keskeneräinen kurssi X
Keskeytynyt kurssi K
Yleisten arviointiperusteiden lisäksi kunkin kurssin arviointiperusteet selvitetään opiskelijalle
kurssin alussa.
Opettajalla on mahdollisuus korottaa oppiaineen arvosanaa, mikäli opiskelijan tiedot ja taidot
ovat opiskelun päättövaiheessa kurssiarvosanojen perusteella määräytyvää paremmat.
Opiskelijalla on myös mahdollisuus osoittaa erillisessä kuulustelussa suurempaa kypsyyttä ja
oppiaineen hallintaa kuin kurssien arvostelusta määräytyvä oppiaineen arvosana edellyttää.
Kuulustelusta pitää aina sopia kyseisen opettajan kanssa.
12. luokan päätteeksi opiskelija saa myös kirjallisen lausunnon. Muilla lukioluokilla painotetaan
itsearviointia ja palautekeskusteluja.
POISSAOLOT
Kaikki poissaolot on selvitettävä viikon kuluessa kouluun palaamisen jälkeen. Muussa
tapauksessa poissaolo katsotaan luvattomaksi. Poissaoloja voi olla 4 x 45 min. Poissaolot voivat
laskea
kurssiarvosanaa.
Poissaoloista
tulee
alle
kahdeksantoistavuotiaalla
olla
terveydenhoitajan / lääkärintodistus tai huoltajan selvitys. Yli kahdeksantoistavuotias voi
selvittää alle neljän tunnin poissaolonsa itse. Yli neljän tunnin poissaoloista myös täysiikäiseltä vaaditaan terveydenhoitajan / lääkärintodistus tai huoltajan selvitys. Jos poissaolot
ylittävät neljän tunnin rajan, kurssi voi jatkua vain mikäli kaikki poissaolot ovat hyväksytysti
selvitettyjä.
Erityisistä syistä aiheutuvat poissaolot on anottava etukäteen opettajakunnalta. Anomus
sisältää suunnitelman poissaolojen suorittamiseksi. Tarkempi ohjeistus: ks. anomusohje.
Anottujen poissaolojen korvaamiseksi voidaan opiskelijalle järjestää yksityisopiskelijoiden
tentti. Tentin järjestävälle opettajalle maksetaan 31,76 euron palkkio. Tentti voi käsittää
kirjallisen ja suullisen kyselyn, työnäytteen sekä/tai uusintakokeen.
OPISKELIJAN VELVOLLISUUDET
Opiskelijan velvollisuus on osallistua opetukseen. Hänen on suoritettava tehtävänsä
tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Opintoja voidaan edellyttää opiskeltaviksi myös
itsenäisesti tai opiskelijalle voidaan hakemuksesta myöntää lupa suorittaa opintoja opetukseen
osallistumatta. Hakemukset tulee tehdä hyvissä ajoin etukäteen. Opiskelijalla on vastuu

omasta opiskelustaan. Opiskelijan kohdatessa vaikeuksia opinnoissaan tulee hänen ottaa
yhteyttä opinto-ohjaajaan tai lukioterveydenhuoltoon.
Opiskelija, joka on oppilaitoksen päätösvaltaa käyttävän elimen jäsen (esim. oppilaskunnan
hallitus), on salassapitovelvollinen. Salassapitovelvollisuus koskee hänen mainitussa asemassaan
saamia tietoja muiden opiskelijoiden tai henkilöstön taikka heidän perheenjäsentensä
henkilökohtaisista oloista ja taloudellisesta asemasta.

YLIOPPILASTUTKINTO
Tutkinnon tarkoituksena on saada selville, ovatko lukion opiskelijat omaksuneet lukion
opetussuunnitelman mukaiset tiedot ja taidot sekä saavuttaneet lukion tavoitteiden mukaisen
riittävän kypsyyden.
Ylioppilastutkinto järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä, yhtä aikaa kaikissa
lukioissa. Tutkinnon saa suorittaa enintään kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana.
Tutkinnon voi suorittaa myös yhdellä tutkintokerralla.
Kokelaan tutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta, joista äidinkielen koe tai suomi toisena
kielenä –koe (vieraskielisille) on kaikille pakollinen. Kokelas valitsee kolme muuta tutkintonsa
pakollista koetta seuraavien neljän kokeen joukosta: toisen kotimaisen kielen koe, yksi vieraan
kielen koe, matematiikan koe ja yksi reaaliaineissa järjestettävä koe. Kokelas voi lisäksi
sisällyttää tutkintoonsa yhden tai useamman ylimääräisen kokeen. Lukion yo-rehtori tarkistaa,
täyttääkö kokelas tutkintoon ja siihen kuuluviin kokeisiin osallistumisesta säädetyt
vaatimukset.
Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä järjestetään
vaativuudeltaan kahden eri tason kokeet. Matematiikassa ja vieraissa kielissä tasot ovat pitkä
ja lyhyt oppimäärä, toisessa kotimaisessa kielessä pitkä ja keskipitkä oppimäärä. Kokelas saa
lukio-opinnoistaan riippumatta valita, minkä tason mukaiseen kokeeseen hän osallistuu.
Kokelaan on suoritettava pitkään oppimäärään perustuva koe vähintään yhdessä pakollisessa
kokeessa. Tutkintoon saa sisältyä vain yksi saman oppiaineen koe. Ylioppilastutkintolautakunta
on antanut määräyksiä ja ohjeita, jotka koskevat tutkintoa ja sen toimeenpanoa, eri kokeita
sekä kuulovammaisia, luku- ja kirjoitushäiriöisiä, sairaita, vammaisia ja vieraskielisiä kokelaita.
Määräykset ja ohjeet ovat luettavissa lautakunnan kotisivulta: sivujen osoite on
www.ylioppilastutkinto.fi
Kokelas on itse vastuussa siitä, että on selvillä ylioppilastutkintoon liittyvistä määräyksistä ja
ylioppilastutkintokokeiden suoritusohjeista sekä noudattaa niitä.
TUKIMAKSUT JA MUUT KULUT
Lahden Rudolf Steiner –koulun tukimaksu on vapaaehtoinen, mutta erittäin tärkeä ja
toivottava tuloerä koulun vakaan käyttötalouden turvaamiseksi. Tukimaksu on perhekohtainen
30 e /kk/ 1 opiskelija. Sisaralennukset 2 lasta/ 40 e/kk, 3 lasta 50 e/kk, 4 lasta 60 e/kk.

Lukiolainen on toisen asteen opiskelija ja vastaa itse opiskeluun liittyvistä kuluista, kuten
oppikirjojen hankinnasta, teatteri- ja opintokäynneistä sekä koulun ulkopuolella pidettävistä
liikuntatunneista. Myös 12. luokalla tehtävän kulttuurimatkan oppilaat kustantavat pääosin
itse: koulun rahallisen avustuksen lisäksi luokat tekevät erilaisia varainhankintaprojekteja
matkaa varten.

OPINTOTUKI
Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta.
Opintotuen hakulomakkeita saa Kansaneläkelaitoksen (Kela) toimistoista tai koulun kansliasta.
Opintorahan suuruus määräytyy hakijan iän, asumismuodon ja siviilisäädyn mukaan. Opiskelija
on oikeutettu opintorahaan seuraavasta kuukaudesta lukien, jona hän täyttää 17 vuotta.
Opintorahaa myönnettäessä otetaan huomioon hakijan vanhempien tulot, kun kyse on toisella
asteella (10.–13.lk) opiskelevasta perheettömästä alle 20-vuotiaasta.
Asumislisään on oikeutettu opiskelija, joka asuu vuokra-, asumisoikeus- tai
osaomistusasunnossa. Opintoraha ja asumislisä myönnetään vain opiskelukuukausien ajaksi.
Kelan myöntämät opintotuet vaativat päätoimista opiskelua. Lukukaudessa 10 kurssia tai 2
ylioppilaskirjoitusainetta. Neljännelle vuodelle on opintotukea haettava erikseen.
Kelan nettiosoitteita:
www.kela.fi/opiskelija
www.kela.fi/asiointi

Oppilaskunta
Lahden Rudolf Steiner –koulun oppilaskuntaan kuuluvat kaikki lukion opiskelijat. Oppilaskuntaa
edustaa hallitus, jossa on jäseniä jokaiselta lukioluokalta. Hallitus järjestää oppilaskunnan
jäsenille erilaisia tapahtumia kuten taideiltoja, teemaviikkoja ja vanhojen kirjojen kierrätystä.
Opiskeluhuoltoryhmä
Koulussamme toimii moniammatillinen lukion opiskelijahuoltoryhmä. Ryhmän keskeinen tehtävä
on oppilaitosyhteisön terveellisyyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun
yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen ja kehittäminen.
Kouluruokailu on oppilaille maksuton. Ruokalista sisältää myös päivittäisen
kasvisruokavaihtoehdon. Myös erityisruokavaliota noudattavat oppilaat huomioidaan.
Lukiolaisten ruokailu on klo 12.00-12.30. Mikäli hyppytuntien tai erityistilanteiden vuoksi
opiskelija haluaa syödä aikaisemmin, on hänen huomioitava alempien luokkien ruokailuvuorot
sekä syötävä ruokalan perimmäisessä pöydässä. Ruokailutilanteisiin eivät kuulu ulkovaatteet,
kännykät tai läppärit.

Yhteystiedot
Lahden Rudolf Steiner -koulu
Eeronkatu 2 a
15900 LAHTI
kanslia: kanslia@lahdensteiner.fi p. 0103212600
rehtori: susanna.lindman@lahdensteiner.fi p. 050 341 79 74
opinto-ohjaaja: sanna.parviainen-sahin@lahdensteiner.fi p. 050 3044245
opettajat: etunimi.sukunimi@lahdensteiner.fi
Opettajat
Engström Henrika
Eskelinen Juha
Haarnio Anita
Huhtala-Salmisto Tuula
Häkkänen Tiina
Hänninen Seija
Korhonen Joonas
apulaisrehtori

Krohn Andrea
Lehtinen Olga
Lindman Susanna
Määttä Tuula
Orpana Erja
Parviainen-Sahin Sanna
Pentikäinen Satu
Peräjärvi Kirsi
Poussa Suvi
Ruokosalmi Johanna
Stranden Hannamari
Tahkola Mirjami
Taskinen Kaija
Temmes Kirsti
Tuomaala Vilma
Vallius Outi
Varjos Marko
Väistö Tuuli

luokanopettaja 1. luokka
matematiikan opettaja, opinto-ohjaaja 7.-9.lk, luokanohjaaja 11.lk
luokanopettaja 4. luokka
kristiyhteisön uskonnon opettaja
eurytmian opettaja
luokanopettaja 2. luokka
historian, yhteiskuntaopin, uskonnon ja filosofian opettaja,
kotitalouden ja saksan opettaja, luokanohjaaja 10. lk
fysiikan, kemian ja matematiikan opettaja
äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, rehtori
englannin opettaja
käsityön ja kuvaamataidon opettaja
ruotsin opettaja, opinto-ohjaaja lukio
musiikin opettaja, luokanohjaaja 12. luokka
maantiedon, biologian ja terveystiedon opettaja, luokanohjaaja 9.lk
luokanopettaja (äitiyslomalla)
luokanopettaja 5. luokka, liikunta lukio
luokanopettaja (äitiyslomalla)
saksanopettaja
luokanopettaja 6. luokka
luokanopettaja 3. luokka
luokanopettaja 8. luokka
erityisopettaja
veisto
luokanopettaja 7. luokka

Muu henkilökunta
Eloranta Anssi
Inkinen Elise
Ketonen Stiina

kouluisäntä
siistijä

siistijä

Koiranen Marja-Liisa
Messo Päivi
Mung Huan
Nieminen Leena
Skippari Tatjana
Tanttu Sami
Tolppala Tiina

keittiön emäntä
talouspäällikkö
keittiöapulainen
koulusihteeri
eurytmian säestäjä
kouluisäntä
keittäjä

Lukioterveydenhuolto Rauhankatu 2, 1. krs, 15110 Lahti
Steinerkoulun lukiolaisten terveydenhoitaja Soile Lankinen
soile.lankinen@lahti.fi
p. 03 8184 713
Ajanvaraus ja neuvonta ma - to klo 8 - 9, muulloin sähköpostilla.
Vastaanotto ilman ajanvarausta ma - pe klo 8 - 10.00, muulloin ajanvarauksella.
Koulupsykologi Lari Laakkonen
Päivystys lukuvuoden aikana tiistaisin klo 12.45-16.00 Lahden Yhteiskoululla. Koulupsykologin
huone sijaitsee Museon alakerrassa (käynti Rauhankadun puoleisesta ulko-ovesta).
Sähköposti: lari.laakkonen@lyk.fi
Puhelin: 044 488 5540
Koulukuraattori Nina Lahtinen
Kuraattori on tavattavissa ilman ajanvarausta.
Sähköposti: nina.lahtinen@lyk.fi.
Puhelin: 044 4885 543

Mukavaa kouluvuotta! Toivottaa koulun henkilökunta
LIITTEET
Koulutyö alkaa ke 10.8.2016
Työlauantai 3.9.2016
Syysloma 24. – 30.10.2016 (vko 43)
5.12.2016 lomapäivä
Joululoma 22.12.2016 - 5.1.2017
Kevätlukukausi alkaa ma 9.1.2017
Talviloma 27.2. – 5.3.2017 (vko 9)
Helatorstain jälkeinen perjantai 26.5.2017 normaali koulupäivä

Lukuvuosi päättyy la 3.6.2017

RÄSTITENTIT
päivämäärä

2016-2017

ilmoittautuminen
viimeistään

rästitentin tyyppi

28.9.

ke

klo 15.15

21.09.

ke

klo 12.15

hylätyt

16.11.

ke

klo 15.15

9.11.

ke

klo 12.15

hylätyt

14.12.

ke

klo 15.15

7.12.

ke

klo 12.15

hylätyt

18.1.

ke

klo 15.15

11.1.

ke

klo 12.15

hylätyt + korotukset

22.2.

ke

klo 15.15

15.2.

ke

klo 12.15

hylätyt

5.4.
3.5.

ke ke

klo 15.15
klo 15.15

29.3.
26.4.

ke ke

klo 12.15
klo 12.15

hylätyt + abit
hylätyt + abit

7.6.

ke

klo 10.00

23.5.

ke

klo 12.15

hylätyt + korotukset

__.8.

__

klo 10.00

27.5.

ke

klo 12.15

korotukset

Korotettavien kurssiarvosanojen ennakkotehtävät
ke 18.1.2017 klo 15.15
Torstaiksi 12.1.2017 (klo 10) oppilas tuo opettajan antamat kirjalliset ennakkotehtävät
suoritettuina, jotta oppilas saisi osallistumisoikeuden tenttiin (hyväksytyn kurssiarvosanan
korottamiseksi ei riitä pelkästään koenumeron korottaminen).
______.8.2017 klo 10.00
Kirjallisten ennakkotehtävien palautus viimeistään ennen koetta tai muuna opettajan
määräämänä ajankohtana
ABIT
Abiturienteille korotustentti (ennakkotehtävineen) yo-kirjoitusten jälkeen (ks. taulukko).
Abiturienteille ei järjestetä keväällä muita uusintakuulusteluja.
Syksyn 2015 yo-koepäivät
Kuullunymmärtämiskokeet

ma 12.9.

vieras kieli, pitkä oppimäärä
englanti
ranska
venäjä
espanja

ti 13.9.

toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä

ruotsi,
Asuomi, A- ja B-taso

ja

B-taso

vieras kieli, lyhyt oppimäärä
ranska
espanja
englanti
venäjä
italia

ke 14.9.

Kirjalliset kokeet
pe 16.9.
ma 19.9.

äidinkieli, suomi ja ruotsi, tekstitaidon koe
uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto

ke 21.9.

vieras kieli, pitkä oppimäärä

pe 23.9.

toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä

ma 26.9.

äidinkieli, suomi ja ruotsi, esseekoe
suomi/ruotsi toisena kielenä -koe

ke 28.9.

matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä

pe 30.9.

psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia

ma 3.10.

vieras kieli, lyhyt oppimäärä

ke 5.10.

saamen äidinkielen koe

Kevään 2016 yo-koepäivät
Kuullunymmärtämiskokeet
ma 13.2.

toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
ruotsi, A- ja B-taso
suomi, A- ja B-taso

ti 14.2.

vieras kieli, pitkä oppimäärä
englanti
venäjä

espanja

ke 15.2.

vieras kieli, lyhyt oppimäärä
espanja
englanti
venäjä
italia

Kirjalliset kokeet
ma 13.3.

äidinkieli, suomi ja ruotsi, tekstitaidon koe

ke 15.3.

psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia

pe 17.3.

vieras kieli, pitkä oppimäärä

ma 20.3.

toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä

ke 22.3.

matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä

pe 24.3.

äidinkieli, suomi ja ruotsi, esseekoe
suomi/ruotsi toisena kielenä -koe

ma 27.3.

uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto

ke 29.3.

vieras kieli, lyhyt oppimäärä

pe 31.3.

saamen äidinkielen koe

Lukiolaisten loma-anomukset
Varsinaisten loma-aikojen ulkopuolella (kesäloma, syysloma, joululoma ja talviloma) tehdyt
lomamatkat ym. vapaat anotaan anomuksella opettajakunnalta.
Anomukseen kirjataan poissaolon syy ja ajankohta.
Anomus toimitetaan viimeistään kaksi viikkoa ennen poissaoloa opettajakunnalle huoltajan
allekirjoittamana.
Opiskelija on velvollinen tekemään suunnitelman tunneista, jotka häneltä jäävät pois
lähiopetuksena. Opiskelija käy kunkin aineenopettajan luona erikseen kysymässä tehtäviä, tai
opettajan niin sanoessa, ehdottaa itse suorituksia.
Tunnit ja suoritukset kirjataan yhteen selvitykseen, joka toimitetaan viikkoa ennen lomaa
opettajakunnalle. Malli:

ma 5.4.2013
PA, äidinkieli. Aihe: novelli. Tutustun oppikirjan teoriaan, luen kolme novellia
harjoituskirjasta, teen niihin liittyvät tehtävät ja kirjoitan oman novellin.
klo 10.15-11, matematiikka, prosenttilaskuja. Tutustun kaavoihin ja teen sivujen
32-35 tehtävät.
Yli viikon poissaolo aamujaksolta=pääainetunnilta keskeyttää pääainejakson kurssin.
Opiskelijan tulee käydä kurssi uudestaan.
Loman jälkeisellä viikolla opiskelijan tulee näyttää tekemänsä suunnitelman mukaiset
suoritukset. Tekemättömät suoritukset vaikuttavat arvosanaan.

Opettajakunta suosittelee, että lomamatkat tehtäisiin koulujen loma-aikoina. Kyse on
ennen kaikkea nuoren opintojen etenemisestä.
LOMA-ANOMUS
Opiskelija: ___________________________

Luokka:____________________

Lomamatkan ajankohta:__________________________________________________
Perustelu varsinaisen loma-ajan ulkopuoliselle lomalle:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________






Anomus toimitetaan viimeistään kaksi viikkoa ennen poissaoloa opettajakunnalle
huoltajan allekirjoittamana.
Opiskelija on velvollinen tekemään suunnitelman tunneista, jotka häneltä jäävät pois
lähiopetuksena. Opiskelija käy kunkin aineenopettajan luona erikseen kysymässä
tehtäviä, tai opettajan niin sanoessa, ehdottaa itse suorituksia.
Tunnit ja suoritukset kirjataan yhteen selvitykseen, joka toimitetaan viikkoa ennen
lomaa opettajakunnalle.

YHTEISET PELISÄÄNNÖT LUOKILLE 10.-13.
Sääntöjen tarkoitus on edistää kaikkien hyvää työskentelyilmapiiriä sekä yleisiä hyviä tapoja.
Sääntöjen noudattaminen auttaa itseä omassa työskentelyssä ja osoittaa kunnioitusta toisia
kohtaan. Pelisääntöjä noudatetaan kouluaikana, koulun järjestämissä tilaisuuksissa ja
leirikoulussa sekä muilla opetustoiminnassa käytetyillä alueilla.

1.Tunneille saavutaan ajoissa
Oppitunnit alkavat ilmoitettuna aikana. Oppitunneille on tultava ajoissa. Opettajalla on oikeus
olla ottamatta myöhästynyt opiskelija oppitunnille. Kahdesta myöhästymisestä tulee yksi
luvaton poissaolo. Aamutunneilta myöhästyneet opiskelijat otetaan sisään yhtenä ryhmänä klo
8.45.
2. Ei luvattomia poissaoloja
Kaikki poissaolot on selvitettävä viikon kuluessa kouluun palaamisen jälkeen. Muussa
tapauksessa poissaolo katsotaan luvattomaksi. Poissaoloja voi olla 4 x 45 min. Poissaolot voivat
laskea
kurssiarvosanaa.
Poissaoloista
tulee
alle
kahdeksantoistavuotiaalla
olla
terveydenhoitajan / lääkärintodistus tai huoltajan selvitys. Yli kahdeksantoistavuotias voi

selvittää alle neljän tunnin poissaolonsa itse. Yli neljän tunnin poissaoloista myös täysiikäiseltä vaaditaan terveydenhoitajan / lääkärintodistus tai huoltajan selvitys. Jos poissaolot
ylittävät neljän tunnin rajan, kurssi voi jatkua vain mikäli kaikki poissaolot ovat hyväksytysti
selvitettyjä.
Erityisistä syistä aiheutuvat poissaolot on anottava etukäteen opettajakunnalta. Anomus
sisältää suunnitelman poissaolojen suorittamiseksi. Tarkempi ohjeistus: ks. anomusohje.
3. Ei häirintää eikä tehtävien laiminlyöntiä oppituntien aikana
Opettaja voi poistaa työrauhaa häiritsevän opiskelijan oppitunnilta. Tällöin poissaolo katsotaan
luvattomaksi. Alle 18- vuotiaan opiskelijan huoltajille ilmoitetaan oppitunnilta poistamisesta.
Tehtävien laiminlyönti ja muu huono opiskeluasenne vaikuttaa arvosanaan.
4. Läksyt tehdään
Opiskelijan velvollisuus on suorittaa vaaditut kotitehtävät ja osoittaa tietonsa. Läksyjen
tekeminen huomioidaan arvioinnissa.
5. Rästit hoidetaan
Hylätty koe on suoritettava seuraavassa mahdollisessa rästitentissä. Erityistapauksissa
opiskelija voi pyytää opettajalta lupaa suorittaa hylätty koe eri ajankohtana. Yhdessä
rästitentissä voi suorittaa korkeintaan kaksi koetta. Yhtä hylättyä koetta voi uusia kaksi
kertaa. Rästitentistä voi olla poissa vain hyväksyttävästä syystä. Rästitenttiin saapumatta
jääminen ilman hyväksyttävää selvitystä tarkoittaa yhtä käytettyä rästitenttikertaa.
6. Kurssivalintoihin sitoudutaan
Kaikki valintakortin kurssivalinnat ovat sitovia.

7. Ulkovaatteet ja -kengät jätetään luokan ulkopuolelle
Ennen luokkaan saapumista ulkovaatteet ja -kengät jätetään siististi luokan ulkopuolelle. Myös
ruokailussa ja salissa ollaan ilman ulkovaatteita.
8. Ei kännyköitä tunnilla eikä ruokailun aikana
Kaikkien elektronisten laitteiden käyttö tai esillä pitäminen on oppitunnin ja ruokailun aikana
kielletty ilman opettajan lupaa.
9. Oppitunnin aikana ei juoda eikä syödä
Oppitunnin aikana syöminen ja juominen sekä elintarvikkeiden yms. esillä pitäminen on
kielletty. Säännön rikkomisesta voi seurata luokasta poistaminen. Luokasta poistamisesta
tulee luvaton poissaolo.
Erityistilanteissa, esimerkiksi pitkillä iltapäiväjaksoilla, voi opetusryhmä ja opettaja sopia
keskenään toisenlaisistakin käytänteistä.
10. Tupakointi ja tupakkatuotteiden esilläpito koulualueella on kielletty

Tämä pelisääntö kattaa kaikki tupakkatuotteet, kuten savukkeet, piiput, nuuskan ja
sähkötupakan.

