LUKION ALOITTAVIEN OHJELMA SYKSY 2020
PERJANTAI 7.8.2020
Lukion aloittavat kokoontuvat juhlasaliin klo 10.00. Rehtorin tervehdys ja info
ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Tämän jälkeen opiskelijat siirtyvät
ryhmänohjaajien johdolla luokkiin. Ruokailu joustavasti klo 11.25 alkaen.
Koulun tiloihin tutustuminen klo 12.30 tutoreiden ja ryhmänohjaajan kanssa.
Päivän päätteeksi kaikki ykköset ja ryhmänohjaajat kokoontuvat vielä
juhlasaliin noin klo 13.30, jolloin Lyseon opiskeluhuoltohenkilöstö esittäytyy
opiskelijoille.
Ryhmänohjaaja käy opiskelijoiden kanssa läpi alla olevia asioita.
1. Esittäytyminen ja perusryhmäkohtaisen nimilistan läpikäynti
Ryhmänohjaaja tarkistaa opiskelijoiden läsnäolon ryhmäkohtaisen nimilistan
(liite 1) mukaan. Mikäli joku ryhmän opiskelija ei ole koulussa ensimmäisenä
koulupäivänä, niin ryhmänohjaaja ottaa yhteyttä opiskelijaan perjantain aikana.
Opiskelijoiden puhelinnumerotiedot löytyvät tulostetusta nimilistasta tai
wilmasta. Poissaolijoista tieto myös apulaisrehtorille. Ryhmänohjaaja selvittää,
onko kaikilla opiskelijoilla wilmatunnukset. Jos opiskelija ei ole onnistunut
tunnusten teossa, häntä opastetaan käymään jossain sopivassa välissä
rehtorin luona.
2. 1. jakson kurssitarjotin ja koulupäivän aikataulu
Kurssitarjottimen esittelyä sekä kurssien ja koodien läpikäyntiä (Lyseolaisen
opas).
Koulupäivän aikataulu ja palkkien ajankohdat sekä ensimmäisen jakson
ruokailuajat (Lyseolaisen opas).

3. Lukujärjestykset ja kurssivalinnat
Ryhmänohjaaja jakaa opiskelijoille ensimmäisen jakson lukujärjestykset (liite
2).
Oppiainelyhenteiden, opettajien nimilyhenteiden sekä opetustilojen läpikäyntiä
(Lyseolaisen opas).

Ryhmänohjaaja jakaa opiskelijoille koko lukuvuoden jaksotulosteet (liite 3) ja
jaksotulosteiden avulla tarkistetaan, että kaikki ensimmäisen vuoden pakolliset
kurssit (Lyseolaisen opas) on valittuna opiskeluohjelmaan. Samasta
tulosteesta näkyy myös mahdolliset kurssien päällekkäisyydet. Tarkista myös,
että kokonaiskurssimääräsi on noin 28-32 kurssia.
Valinnaiskielistä ranskan kielen opetus järjestetään Taidelukiolla ja ranskan
opiskelu käynnistyy jaksossa 2. Saksan alkeiskurssi alkaa jo heti tässä
jaksossa Lyseolla ja venäjän alkeiskurssi järjestetään jaksossa 2 Lyseolla.
Espanjan alkeiskurssi alkaa Aikuislukiossa 14.10.2020 klo 15.40.
Jos haluat opiskella ranskaa, tulee kurssit valita wilmasta Taidelukion
kurssitarjottimesta. Espanjan kurssit valitaan wilmasta Aikuislukion
kurssitarjottimesta. Opinto-ohjaajat auttavat tarvittaessa kurssivalinnoissa.
Ryhmänohjaaja opastaa ja neuvoo erityisesti niitä opiskelijoita, jotka
haluavat tehdä muutoksia valintoihinsa tai joilla on kurssien
päällekkäisyyttä. Kurssimuutokset tehdään opinto-ohjaajien luona.
Ykkösjakson kurssimuutokset tehdään mahdollisimman pian. Muiden
jaksojen osalta ehtii myöhemmin.
4. Ykkösten liikunta (LI01) / kilpaurheilu (KI) / kuntoplus (LI09)
Liikunnan 1-kurssi (palkki 6)→ ensimmäinen liikuntakerta juhla- / liikuntasalissa
(sisäliikuntavarustus). Urheilulinjalaiset ja akatemiaurheilijat → ensimmäinen
kokoontuminen juhlasalissa ma 10.8. klo 14 alkaen, ei tarvitse
liikuntavarusteita → Kilpaurheilu- ja akatemiainfo.
Kuntoplus (LI09) alkaa keskiviikkona 12.8. klo 14.00 koulun liikuntasalissa
(pelivarustus).
5.

Lukio-opintoihin liittyvät keskeiset käsitteet

Lukio-opiskeluun liittyvät
Lyseolaisen oppaasta.
6.

keskeiset

käsitteet

ryhmänohjaaja

käy

läpi

Kursseille ilmoittautuminen ja kursseilta poisjääminen

Opiskelija ilmoittautuu kursseille joko wilman kautta tai opinto-ohjaajien
kanssa tehtyjen kurssivalintojen kautta. Nämä valintatiedot siirtyvät myös
opettajien kurssipäiväkirjoihin. Opiskelijan nimen on siis oltava opettajan
kurssipäiväkirjassa, jotta hän voi osallistua ko. kurssille. Jos opiskelija jättää
jonkun kurssin pois opinto-ohjelmastaan, tulee hänen ilmoittaa siitä sekä

kurssin opettajalle että apulaisrehtorille / opolle. Tämä on tärkeää siksi,
ettei opiskelijalle turhaan merkitä poissaoloja ja, että pysymme ajan tasalla
kurssien todellisista opiskelijamääristä.
7.

1. jakson aikataulu

Ensimmäisen jakson aikatauluja ja tapahtumia käydään läpi 1. jakson
opiskelukalenterin avulla (Lyseolaisen opas).
8.

Lyseon pelisäännöistä

Ryhmänohjaaja käy yhdessä opiskelijoiden kanssa läpi Lyseon pelisääntöjä
(Lyseolaisen opas).
9. Opiskelijaterveydenhuollon tiedote (Lyseolaisen opas)
10. Seuraava ryhmänohjaus
Ryhmänohjaustuokio pidetään seuraavan kerran ensi torstaina 13.8. klo 12.00
ryhmänohjaajan kotiluokassa. RO-tuokio pidetään joka viikko torstaisin klo 12
alkaen!
11. Maanantaina 10.8. opiskellaan lukujärjestyksen mukaan
Maanantaina opiskellaan lukujärjestyksen mukaisesti. On erittäin tärkeää
varmistaa, että jokainen opiskelija tietää omalta osaltaan maanantain
ohjelman.
Nuoret, muistuttakaa kotiväkeä, että ykkösten vanhempainilta on ensi tiistaina
11.8. Lyseon juhlasalissa klo 18.00 alkaen!

HUOM! Muista ilmoittaa ruoka-aineallergiat ja erityisruokavaliot Lyseon
keittiöön mahdollisimman pian! Mopot, skootterit, moottoripyörät sekä
polkupyörät parkkeerataan vain niille varatuille paikoille. Katso tarkkaan
pihan
opastekyltit.
Väärin
pysäköinnistä
voi
saada
pysäköintivirhemaksun!
Tervetuloa aloittamaan lukio-opintoja ja menestystä opintoihin!

