LUKION ALOITTAVIEN OHJELMA SYKSY 2021
KESKIVIIKKO 11.8.2021
Lukion aloittavat kokoontuvat ryhmänohjausluokkaan klo 10.00.
Ryhmänohjaaja ja muut vapaana olevat opettajat sekä tutorit ottavat
opiskelijat vastaan
Lyseon etupihalla ja opastavat heidät
ryhmänohjausluokkiin. Rehtorin tervehdys ja info ajankohtaisista asioista
striimataan luokkiin (google classroom / lyseon palaverit) heti luokkiin
siirtymisen jälkeen. Ruokailu tapahtuu klo 11.30 ja 12.00 välillä
porrastetusti. Päivän päätteeksi klo 13.40 opiskeluhuoltohenkilöstö
esittäytyy videostreemin välityksellä.
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. Maskien käytössä
noudatetaan viime kevään linjauksia sillä erolla, että nyt käytössä on
kertakäyttömaskit kangasmaskien sijaan. 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.
Ryhmänohjaaja käy opiskelijoiden kanssa läpi alla olevia asioita.
1. Esittäytyminen ja perusryhmäkohtaisen nimilistan läpikäynti
ja koronarokotuskysely
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. Ryhmänohjaaja selvittää, onko kaikilla opiskelijoilla
wilmatunnukset. Jos opiskelija ei ole onnistunut tunnusten teossa, häntä
opastetaan käymään jossain sopivassa välissä rehtorin luona.
Ryhmäohjaaja kierrättää rokotuskyselylistan, johon opiskelijat merkitsevät
rastilla tilanteensa ja toiveensa (vapaaehtoinen) (liite 3). Listassa ovat
vain 16 vuotta täyttäneet. Rokotukset ovat ensi viikolla.
2. Jakson 1 tarjotin ja koulupäivän aikataulu
Tarjottimen esittelyä
(Lyseolaisen opas).

sekä opintojaksojen

ja koodien

läpikäyntiä

Koulupäivän aikataulu ja palkkien ajankohdat sekä ensimmäisen jakson
ruokailuajat (Lyseolaisen opas).
3. Lukujärjestykset ja opintojaksovalinnat
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
opintojaksot
(Lyseolaisen
opas)
on
valittuna
opiskeluohjelmaan. Samasta tulosteesta näkyy myös mahdolliset
opintojaksojen päällekkäisyydet.
Valinnaiskielistä ranskan kielen opetus järjestetään Taidelukiolla ja
ranskan opiskelu käynnistyy jaksossa 2. Saksa alkaa jo heti tässä
jaksossa Lyseolla ja venäjän kielen opetus järjestetään jaksossa 2
Lyseolla. Espanja alkaa Aikuislukiossa. Jos haluat opiskella ranskaa,
tulee opintojaksot valita wilmasta Taidelukion tarjottimista. Espanjan
opintojaksot valitaan wilmasta Aikuislukion tarjottimista. Opinto-ohjaajat
auttavat tarvittaessa opintojaksojen valinnoissa.
Ryhmänohjaaja opastaa ja neuvoo erityisesti niitä opiskelijoita, jotka
haluavat tehdä muutoksia valintoihinsa tai joilla on opintojaksojen

päällekkäisyyttä. Muutokset tehdään opinto-ohjaajien luona. HUOM!
Ykkösjakson muutokset tehdään mahdollisimman pian. Muiden
jaksojen osalta ehtii myöhemmin.
4. Ykkösten liikunta (LI01) / urheilulinja (URL) / kuntoplus (LI09)
Liikunnan 1 opintojakso (palkki 4) -> ensimmäinen liikuntakerta juhla- /
liikuntasalissa
(sisäliikuntavarustus).
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).
5. Lukiolaiskannettavan ja muiden opiskeluvälineiden jako
Kukin ryhmä käy hakemassa vuorollaan kannettavan tietokoneen
tietokoneluokasta käyttösopimusta vastaan ja luovuttaja täydentää
tarvittavat tiedot (sarjanumero ja koneen nimi) kannettavasta sähköiseen
(tai paperiseen) tiedostoon. Koneeseen kirjautuminen tapahtuu edusavonlinna-tunnuksilla. Kaikilla opiskelijoilla on tunnukset olemassa.
Savonlinnan ulkopuolelta tuleville tehdään salasanat.
Koneiden jakamisen aikataulu:
LL21a klo 10.30
LL21b klo 10.50
LL21c klo 11.10
LL21d klo 11.30
LL21e klo 11.50
Ryhmänohjaaja jakaa opiskelijoille muut opiskeluvälineet.
6.

Lukio-opintoihin liittyvät keskeiset käsitteet

Lukio-opiskeluun liittyvät keskeiset käsitteet ryhmänohjaaja käy läpi
Lyseolaisen oppaasta.
7.

Opintojaksoille ilmoittautuminen

Opiskelija ilmoittautuu opintojaksoille joko wilman kautta tai opintoohjaajien kanssa tehtyjen valintojen kautta. Nämä valintatiedot
siirtyvät myös opettajien päiväkirjoihin. Opiskelijan nimen on siis oltava

opettajan päiväkirjassa, jotta hän voi osallistua ko. opintojaksolle. Jos
opiskelija jättää jonkun opintojakson pois opinto-ohjelmastaan, tulee
hänen ilmoittaa siitä sekä opintojakson opettajalle että
apulaisrehtorille / opolle. Tämä on tärkeää siksi, ettei opiskelijalle
turhaan merkitä poissaoloja ja, että pysymme ajan tasalla opintojaksojen
todellisista opiskelijamääristä.
8.

1. jakson aikataulu

Ensimmäisen jakson aikatauluja ja tapahtumia käydään läpi 1. jakson
opiskelukalenterin avulla (Lyseolaisen opas).
9.

Lyseon arvot ja pelisäännöt

Ryhmänohjaaja käy yhdessä opiskelijoiden kanssa läpi Lyseon arvoja ja
pelisääntöjä (Lyseolaisen opas).
10. Opiskelijaterveydenhuollon tiedote (Lyseolaisen opas)
11. Seuraava ryhmänohjaus
Ryhmänohjaustuokio pidetään seuraavan kerran heti huomenna 12.8. klo
12.00 ryhmänohjaajan kotiluokassa. RO-tuokio pidetään joka viikko
torstaisin klo 12 alkaen!
12. Torstaina 12.8. opiskellaan lukujärjestyksen mukaan
Huomenna torstaina opiskellaan lukujärjestyksen mukaisesti.
HUOM! Muista ilmoittaa ruoka-aineallergiat ja erityisruokavaliot
Lyseon keittiöön mahdollisimman pian! Lomakkeita löytyy Lyseon
aulan hyllystä. Mopot, skootterit, moottoripyörät sekä polkupyörät
parkkeerataan vain niille varatuille paikoille. Katso tarkkaan pihan
opastekyltit. Väärinpysäköinnistä voi saada pysäköintivirhemaksun!
Tervetuloa aloittamaan lukio-opintoja ja menestystä opintoihin!

