Vanhempainilta
Porkkalan lukio 12.9.2017

Lukion 2. vuosi
Ylioppilaskirjoitukset

Tervetuloa!

Tänään paikalla
 Matti Autero, rehtori
 Ossi Kokkonen, apulaisrehtori,
aikuislinja, sähköiset yokirjoitukset
 Opinto-ohjaajat Satu Seppälä ja
Kristiina Laxén
 Satu Viitala, lukiopsykologi

Ryhmänohjaajat





16A Merja Harju
16B Marko Kettunen
16C Leena Konttinen
16D Elina Rautapää
 Helmi-tunnukset
 16E Tanja Sänkiaho

Ylioppilastutkinto

Lukion oppimäärä
 Vähintään 75 kurssia
 47-51 (52) pakollista kurssia
 Vähintään 10 syventävää kurssia
(valtakunnallisia)
 Syventäviä ja soveltavia kursseja
siten, että 75 kurssia (minimi)
täyttyy
 Poikkeukset tuntijakokokeilussa
 Pakollinen ohjaus pe 27.10. klo 9.00

Yo-kokeet
 Neljä pakollista koetta
 Ylimääräiset kokeet
 Tutkinnon kokeet suoritetaan
korkeintaan kolmella
peräkkäisellä kirjoituskerralla
 Lukion oppimäärä + yo-kokeet
= Ylioppilastutkinto

Huoltajille kakkosvuodesta
 Lukion työteliäs vuosi, jossa pakolliset kurssit
tehdään pääosin valmiiksi – muut valinnat
huomioiden; riittävästä ja tasapainoisesta
kurssikertymästä kannattaa huolehtia
(perusmalli/minimi 30+30+15)
 Valinnat ja valinnaisuus oleellista, siksi opiskelu
vaatii myös suunnitelmallisuutta
 Yo-kirjoitussuunnitelma kannattaa harkita
huolellisesti ja tehdä riittävästi valintoja sen
mukaisesti; Opolle jätettävä suunnitelma ei ole
sitova eikä se ole ilmoittautuminen yo-kokeisiin!
 Opiskelu kannattaa pitää monipuolisena,
painotukset hyödyntäen

 Kakkosvuoden yhteisöllistä toimintaa ja siihen
liittyviä traditioita vaalitaan

Perusvinkkejä kakkosille…
 Kakkosvuoden aikana teet yo-tutkinnon kannalta keskeiset valintasi ja samalla ratkaiset yotutkintosi sisällön.



Tutustu jatko-opintojen vaihtoehtoihin – mahdollisuuksia tähän on!

 Opiskele (riittävän) suunnitelmallisesti: Tee myös kurssivalinnat ajoissa.
 Opiskele säännöllisesti aina koko jakson ajan ja aseta itsellesi kannustavia tavoitteita!
 Ole utelias ja opiskele monipuolisesti
 lukio-opintojen yksilöllisyys
 Kunnioita omia kiinnostuksen alueita
 Kokeile ennakkoluulottomasti
 Osallistu yhteisöön
 Huolehdi hyvinvoinnistasi ja omaksu aktiivisen opiskelijan elämäntapa

Huoltajien huomioitavaksi
 Poissaoloista





Opiskelijan tulee osallistua opetukseen säännöllisesti (lukiolaki)
Poissaoloon on oltava asiallinen ja hyväksyttävä syy
EI ole olemassa sääntöä, että kolme poissaoloa ilman hyväksyttävää syytä sallitaan!
Osallistuminen ohjaukseen on opiskelijalle pakollista!

 Opiskelijoiden oma toiminta koulun ulkopuolella

 Mahdolliset opiskelijoiden omat hankkeet, kuten risteilyt, eivät ole miltään osin
koulun toimintaa!

 Aikuislinja

 Lain mukaan aikuisten lukiokoulutukseen voidaan ottaa tutkinto-opiskelijaksi alle
18-vuotias nuori vain hakijaan liittyvällä erityisellä perusteella
 Tätä sovelletaan Porkkalan lukiossa myös silloin, kun alle 18-vuotiaana nuorten
lukion aloittanut opiskelija hakee aikuislinjalle
 Pääsääntöisesti erityinen peruste on ollut jo olemassa opintojen alkaessa mutta voi
yksittäisessä tapauksessa syntyä lukio-opintojen aikana
 Kyseessä yksilöllinen hallintopäätös, jonka perusteet tulee osoittaa myös
luotettavin dokumentein

Helmi ja Edison
 Opiskelijalla on velvollisuus lukea Helmi-viestit säännöllisesti
 Helmissä tiedotettu katsotaan saatetuksi opiskelijan tietoon!
 Yleiset viestit ja henkilökohtaiset viestit

 Jos huoltajan tunnus ei toimi, sähköpostia Elinalle:
 Elina.rautapaa@kirkkonummi.fi

 Täysi-ikäisen ’huoltaja’?: Täysi-ikäinen opiskelija voi palauttaa
huoltajan Helmi-oikeudet (ja halutessaan ne myös poistaa)
 Sopimus opiskelijan kanssa

 Edison






Sähköinen oppimisympäristö, johon opiskelijalla henkilökohtainen tunnus
Työskentely edellyttää oman läppärin käyttöä myös oppitunneilla
Esimerkiksi verkkopohjaiset O365-ohjelmistot opiskelijan käytössä
Kurssikohtaisia työskentely-ympäristöjä ja aineostoja
Käytössä myös muita sähköisiä aineistoja ja oppimisympäristöjä

Porkkalan soveltavat kurssit

 Koulukohtainen tarjonta antaa opintoihin syvyyttä ja
edistää yliopistotasoisia jatko-opintovalmiuksia!
 Soveltavia kursseja kaikissa oppiaineissa, monipuolisia
opiskelun tapoja ja oppimisympäristöjä






Luonnontieteet ja matematiikka
Humanistis-yhteiskunnalliset aineet
Kielet
Taito- ja taideaineet
Opinto-ohjaus

 Kertauskurssit kaikissa yo-kokeiden oppiaineissa!

Porkkalan tarjontaa - painotukset





Kaikille avoimet liikunta- ja taidepainotukset
Monipuolistavat sekä arkea että opintoja
Tuottavat elämyksiä ja hyvinvointia
Antavat arjen ja työelämän taitoja sekä jatkoopintovalmiuksia
 Esimerkiksi aamuliikunta, uusi talviliikunta, liikunta- ja
taideaineiden diplomit, musiikkiprojekti, ilmaisutaito,
perinteiset ja uudet kuvataiteen työtavat, leffakerho
 Hajautetusti koko vuoden:
Porkkala Steel & kuoro

Tänä lukuvuonna esimerkiksi…
 Lapin vaellus tehty, seuraavaan valmistaudutaan keväällä
 Tallinnan matka tehty, Itämeren maiden historiaa
 Rinaldo-oopperaprojekti käynnissä: verkkojulkaisua, yrittäjyyttä ja
markkinointia, projektityötaitoja
 Musaprojekti marraskuussa, kuvataidenäyttely helmikuussa
 CERN-matka marraskuussa, modernia fysiikkaa
 Ateenaan keväällä, historiaa Antiikista nykypäivään
 Joitain OPS-uutuuksia – ihan uutta Porkkalassa:
 English in Science ja Terveys tieteissä
 Moderni fysiikka ja Talviliikunta
 Ihminen ja mikrobit, Kulttuuripassi
 Teknologiantuntemus ja digikuvat (?)
 Nyyti-kurssi ja pakollinen OP02!
 Pop up! –toimintaa uusitussa A-aulassa
 Ja tietenkin… Wanhojen tanssit!

ROOMA TAI ATEENA
 Perinteeksi muodostunut Porkkalan lukion
opintomatka Roomaan tai Ateenaan, samalla
kurssisuoritus
 Matka loppukeväällä 5. jaksossa,
omakustanteinen
 Lisätietoja lehtori Ossi Kokkoselta
 Edeltävänä kurssina mielellään antiikin
kulttuurihistoria (HI09, jakso 3)
 Opiskelijoiden valintaa voidaan tehdä
opintojen aktiivisuuden,
opintomenestyksen ja harrastuneisuuden
perusteella
 Muista lukuvuoden
matkoista/matkakursseista tiedotetaan
erikseen

KURSSIT JA YO-KIRJOITUKSET
 Tee yo-kirjoitussuunnitelma

 Mieti huolellisesti opintojen eteneminen kohti kevään ja syksyn 2018 kirjoituksia
 Keskustele opon & aineenopettajan kanssa, jos menet kirjoittamaan kakkosvuoden
keväällä

 Tee pakolliset ajoissa

 Osallistumisoikeus edellyttää oppiaineen kaikkien pakollisten kurssien
suorittamista kirjoituksia edeltävän jakson (jakso 5 tai jakso 3) loppuun mennessä

 Muista syventävät kurssit

 Älä suunnittele kirjoittavasi pelkillä pakollisilla kursseilla
 Valitse KAIKKI valtakunnalliset syventävät kurssit oppiaineissa, jotka aiot kirjoittaa
 Tiedä kurssit ja selvitä tarjonta! Suunnittele opintosi.

 Hyödynnä koulun omat soveltavat kurssit

 Soveltavat kurssit vahvistavat osaamistasi ja kehittävät näkemystäsi opiskeltavista
asioista, hyödyttävät usein myös yli oppiainerajojen

 Valitse kertauskurssit!

Erityisjärjestelyt
 Kaikki hakemukset erityisopettaja Risto Niinikiven kautta
 Erityisjärjestelyjä esimerkiksi lisäaika kokeessa, erillistila
sekä oikeus käyttää tietokonetta (perinteinen yo-koe)
 Perusteena esimerkiksi vähintään keskivaikea lukivaikeus,
myös näön tai kuulon alenema tai vamma
 Hakemukset
 kevääksi 2018 viimeistään 23.11.2017
 syksyksi 2018 viimeistään 23.4.2018
Vieraskielisyyteen (äidinkieli muu kuin suomi, ruotsi tai saame ) perustuvat
hakemukset jätettävä samoilla päivämäärillä.

DIGABI – Sähköiset yo-kokeet

Säädöksiä ja määräyksiä
 Ennakkoilmoittautuminen vaaditaan

 Ilmoittautuminen on sitova, myös maksujen osalta

 Osallistumisoikeudet ja estot

 Osallistuminen edellyttää vähintään oppiaineen pakolliset kurssit
 Kurssien puuttuessa rehtori asettaa eston osallistumiselle (virallinen
hallintopäätös, perustuu lainsäädäntöön)
 Harkinnanvaraiset poikkeukset mahdollisia

 Uusimisoikeudet

 Hylätyn kokeen saa uusia kaksi kertaa kolmen seuraavan kirjoituskerran
aikana
 Hyväksytyn kokeen saa uusia kerran ilman aikarajoitusta

 Ylioppilaaksi valmistuminen

 Koulu ilmoittaa YTL:lle opiskelijat, joille yo-tutkintotodistusta ei voida
antaa
 Lukion oppimäärän tulee olla valmis 31.10. (syksyllä) tai 30.4. (keväällä)

Kiitos osallistumisesta!
Diat julkaistaan lukion kotisivuilla.

