JATKAVIEN OPISKELIJOIDEN OHJELMA / KESKIVIIKKO 11.8.2021
Jatkavat opiskelijat kokoontuvat ryhmänohjaajan kotiluokkaan klo 9.00.
Rehtorin tervehdys ja ajankohtaisia tiedotusasioita opiskelijoille
videostriimin kautta (google classroom / lyseon palaverit).
Koronatilanteen takia olemme Sosterin antaman ohjeistuksen perusteella
ottamassa varotoimina käyttöön lukuvuoden alkaessa kertakäyttömaskit
sekä peruskouluissa että lukioissa yli 12-vuotiaiden oppilaiden ja
opiskelijoiden sekä henkilökunnan kohdalla. Suunnitelmana on, että
maskeja käytettäisiin toistaiseksi ainakin seuraavat kaksi viikkoa, jonka
kuluessa nähdään, mihin suuntaan epidemiatilanne kehittyy. Jatkosta
päätetään Sosterin ohjeiden perusteella.
Muutoinkin noudatetaan edelleen jo tuttuja ohjeita: ei sairaana kouluun,
hyvä käsihygienia ja turvavälit mahdollisuuksien mukaan. Oppilaitoksissa
maskit jaetaan oppilaille siten, että he saavat käyttöönsä maskipaketin
viikoksi. Yhdessä jaettavassa pakkauksessa maskeja on yhteensä 25 kpl
oppilasta kohden eli käytössä olisi keskimäärin viisi maskia päivää
kohden. Käytetyt maskit on laitettava niille osoitettuihin roskiksiin.
Muistutuksena, että maskien käyttö on vahva suositus.
Kakkosten ruokailu klo 10.30 alkaen ja abit ruokailevat klo 11 alkaen.
Ryhmänohjaajat sopivat keskenään, mihin aikaan ruokailuun siirtyvät
ryhmänsä kanssa siten, että tungosta ei pääse syntymään.
Työjärjestyksen mukaiset oppitunnit pidetään jatkaville opiskelijoille
joustavasti ruokailu huomioiden klo 11 eteenpäin.
Ryhmänohjaaja käy läpi alla olevat asiat:
1. Perusryhmäkohtainen nimilista, opiskelijatietolomakkeet ja
koronarokotukset
Ryhmänohjaaja tarkistaa opiskelijoiden läsnäolon ryhmäkohtaisen
nimilistan (liite 1) mukaan. Mikäli joku ryhmän opiskelija ei ole koulussa
ensimmäisenä koulupäivänä, niin ryhmänohjaaja ottaa yhteyttä
opiskelijaan keskiviikon aikana. Opiskelijoiden puhelinnumerotiedot
löytyvät wilmasta.

Opiskelija tarkistaa ja täyttää henkilö- ja osoitetietonsa koulun
opiskelijatietolomakkeeseen
(liite
2).
Opiskelija
täydentää
koronarokotustilanteensa lomakkeeseen (vapaaehtoinen) (liite 3). Listat
palautetaan koulusihteerille. Rokotukset ovat ensi viikolla. Ryhmän
opiskelijatietolomakkeet palautetaan aakkostettuna koulusihteerille to
12.8. ryhmänohjauksen jälkeen.
2. Kurssivalintojen tarkistaminen
Opiskelija tarkistaa wilmasta tämänhetkisen kurssikertymänsä (tulosteet,
opintosuoritusote) sekä tämän vuoden kurssivalintansa (kurssitarjotin).
Erityisen tarkkana pitää olla pakollisten kurssien kanssa (liite 4/
kurssivalinnat kakkoset / abit). Mikäli joku pakollinen kurssi on jäänyt viime
vuonna suorittamatta tai kurssi on keskeytynyt, niin se on valittava tämän
vuoden opiskeluohjelmaan. Ensimmäisen vuoden pakolliset kurssit
löytyvät Wilmassa erillisestä Aloittavien opiskelijoiden tarjottimesta.
Opiskelijan tulee tarkistaa uuden opetussuunnitelman opintojaksojen ja
kurssien vastaavuus ennen opintojaksoille ilmoittautumista.
Millainen jatkosuunnitelma opiskelijalla on niiden kurssien osalta, joissa
merkinnät T / K / tai useampi hylätty arvosana (4)? Mikäli opiskelija
tarvitsee tukiopetusta, tulee hänen ottaa yhteyttä kyseisen aineen
opettajaan ja sopia aikataulusta. Kevään 6. jakson ”rästityöt” on
palautettava pikaisesti.
HUOM! Lukioaikana on suoritettava 10 valtakunnallista syventävää
kurssia. Erityisesti kilpaurheilijat olkaa tarkkoja, että syventävät
kurssit tulevat täyteen.
Toisen vuoden jälkeen kursseja tulee olla tehtynä noin 56-60, mikäli
opiskelee kolmen vuoden opinto-ohjelman mukaan. Abeilla tulisi olla 75
kurssia mieluiten heti neljännen jakson päätyttyä. Hyödyntäkää
kurssivalinnoissa myös Taidelukion kurssitarjontaa. Taidelukion kurssit
näkyvät wilmassa, josta ne on myös valittava. Aikuislukion puolella
suoritettavat kurssit esim. espanjan kieli valitaan wilmasta Aikuislukion
tarjottimesta.

3.

1. jakson aikatauluja

Ensimmäisen jakson aikatauluja ja tapahtumia käydään läpi
opiskelukalenterin avulla (Lyseolaisen opas / koulun kotisivut). Seuraa
koulun kotisivuilta kalenteripäivityksiä säännöllisesti. Koulun kotisivuilta
saat tulostettua itsellesi myös koko lukuvuoden kalenterin. Kalenterin saa
tilattua myös omaan puhelimeen tai tablettiin.
4.

Kursseille ilmoittautuminen ja kursseilta poisjääminen

Opiskelija ilmoittautuu kursseille joko wilman kautta tai opintoohjaajien kanssa tehtyjen kurssivalintojen kautta. Nämä valintatiedot
siirtyvät myös opettajien kurssipäiväkirjoihin. 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.
5. Lyseon arvot ja pelisäännöt
Ryhmänohjaaja käy opiskelijoiden kanssa läpi Lyseon arvoja ja
pelisääntöjä (Lyseolaisen opas). HUOM! Muistathan, että wilma ja koulun
kotisivut ovat meidän tärkeimpiä tiedotuskanavia, joten seuraa niitä
päivittäin.
6. Opiskeluterveydenhuolto (Lyseolaisen opas)
7. Keskiviikon 11.8. oppitunnit
Jatkavat opiskelijat opiskelevat lukujärjestyksen mukaisesti heti tänään
ruokailun jälkeen. Huom! Poikkeuksena seuraavilla ryhmillä ei ole
oppitunteja: wÄI07.1 (akoi) ja wRUB08.1 (kjuu) koska nämä opettajat ovat
ryhmänohjaustehtävissä. Lisäksi WMU03.1-tunteja ei ole tällä viikolla.
Torstaina 12.8. opiskelu jatkuu työjärjestyksen mukaisesti.

8. Urheilulinja / kuntoplus (LI09)
Urheilulinjalaiset ja akatemiaurheilijat -> ensimmäinen kokoontuminen
juhlasalissa to 12.8. klo 8.00 alkaen, ei tarvitse liikuntavarusteita ->
Kilpaurheilu- ja akatemiainfo.
Kuntoplus (LI09) alkaa keskiviikkona 18.8. klo 14.00 koulun liikuntasalissa
(pelivarustus).
HUOM! Retkeilykurssi-info tänään keskiviikkona 11.8.2021 klo 13.40,
Terkan luokka 136.
9. Syksyn 2021 yo-kirjoituksista
Syksyn 2021 yo-kirjoituksiin osallistuville järjestetään infotilaisuus ke 1.9.
Lyseon juhlasalissa. Tilaisuudessa käydään läpi sekä yleisiä että
koulukohtaisia
yo-kirjoitusjärjestelyjä.
Huolehdithan,
että
olet
kirjoituskelpoinen yo-kirjoitusaineissasi. Tarkista ja varmista myös syksyn
yo-koepäivät
ylioppilastutkintolautakunnan
sivuilta:
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat/syksyn
-2021-koepaivat
YTL:n
sivuilla
on
paljon
muutakin
hyödyllistä
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/kokelaille

tietoa:

Kannattaa tutustua!
10. Ohjauksen toimijat ja työnjako
Käydään läpi ohjauksen kaavio (Lyseolaisen opas). Kenen puoleen
käännyn eri asioissa.
11. Seuraava ryhmänohjaus
Ryhmänohjaus on huomenna torstaina 12.8. klo 12.00 ryhmänohjaajan
kotiluokassa.
HUOM!
Muista ilmoittaa ruoka-aineallergiat ja erityisruokavaliot Lyseon
keittiöön mahdollisimman pian! Lomakkeita löytyy kanslian aulasta.
Mopot, skootterit, moottoripyörät sekä polkupyörät parkkeerataan

vain niille varatuille paikoille. Katso tarkkaan pihan opastekyltit.
Väärin pysäköidyt ajoneuvot voivat saada pysäköintivirhemaksun!
Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta ja menestystä opintoihin!

