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ILLAN AIHEET

• Rehtorin kulma, Kari Kivinen

• Miten lukion suoritus etenee, 

apulaisrehtori Pirjo Pippuri

• Opinto-ohjaus ja jatko-opinnot, 

opinto-ohjaaja Tuija Heiskanen

• Ryhmänohjaajan tuokiot

• 11A Virpi Jyry

• 11B Sini Virtanen



REHTORIN 
KULMA

• 59+2 ja laaja kurssitarjonta

• Office 365 TEAMS & kannettavat

• Global studies - opintokokonaisuus

• Matkat (Esim. Rooma)

• Lukiomme erityinen koulutustehtävä:

• ranskan kieleen ja ranskankieliseen kulttuuriin

painottunut opetus

• Yhteistyö muiden erityisen tehtävän saaneiden

koulujen kanssa

• Projektit

• mediakurssi & EU-vaalien seuranta (EPAS-

koulut & kansainvälinen @MILPRO- projekti



OPINTOJEN
ETENEMINEN

kolmivuotinen
ohjelma, toimii

parhaiten

5 jaksoa / vuosi

6-7 kurssia / 
jakso



30-35 kurssia

1

60-70 kurssia

2

> 75 kurssia

3



jakson lopussa
kuusipäiväinen koeviikko

koelukujärjestys
wilmassa

kurssit arvioidaan joka
jakson päätteeksi

jaksot, jaksotodistusajat, 
kurssivalintojen

tarkastusajat nähtävissä
lukion kalenterista

kotisivulla



KURSSIT

pakolliset - syventävät - soveltavat

erityistehtävä, vähintään 12 ranskan 
kurssia / ranskaksi opiskeltavaa kurssia

• voi vähentää 8 pakollista muiden oppiaineiden 
kursseista

• kuitenkin vähintään puolet oppiaineen 
pakollisista suoritettava

• YO-kirjoitusaine: kaikki pakolliset kurssit 
suoritettu



KIELIOHJELMA

Erityispitkä ranska / A1-ranska

A2-englanti

B1-ruotsi

B2 espanja

B3 saksa, italia

B3 venäjä, alkaa s2019

japani



MUUT AINEET

• pakolliset ja syventävät

• kertauskurssit ennen

kirjoituksia

• Global studies



OPINTOJEN SUUNNITTELU

tammi-helmikuussa ensi vuoden kurssivalinnat

ylioppilaskirjoitussuunnitelma

lukuvuoden aikana mahdollisesti muutoksia

aloitettu viime keväänä



WILMA

OPISKELIJAT

• kurssivalinnat jaksoittain, kurssitarjotin

• työjärjestys, koeviikko

• viestitoiminto

• kaikki kurssisuoritukset

• poissaolot, myöhästymiset, merkinnät

• tilanneraportti

VANHEMMAT

• työjärjestys, koeviikon järjestys

• viestitoiminto

• poissaolot, myöhästymiset, muut

merkinnät

• suoritukset (opiskelijan tilanneraportti)



VANHEMMAT
tukee, kannustaa, välittää

auttaa ajankäytön suunnittelussa, töiden
aloittamisessa ja loppuunviemisessä

seuraa wilmaa



OPISKELUTAITOJEN KEHITTÄMINEN

Keskittyy 
oppitunneilla

Tekee tehtävät ja 
palauttaa ajoissa

Kertaa 
säännöllisesti

Etenee 
opinnoissa 

suunnitelman 
mukaisesti



HUOLI HERÄÄ

• kaikki poissaolot selvitettävä luotettavastijos epämääräisiä poissaoloja/ myöhästymisiä

• H hylätty

• O osallistunut
jos jaksoarvioinnissa

haksahtaa vilppiin

jaksopalaverit joka jakson jälkeen



KEHEN
YHTEYTTÄ

ryhmänohjaaja 11A Virpi Jyry, 11B Sini Virtanen

opiskelijahuollollinen asia

• kuraattori Kati Heikkinen

• psykologi Minna Utriainen

• kouluterveydenhoito Riitta Heiskanen, Henna Sipinen

kurssin opettaja

apulaisrehtori Pirjo Pippuri

rehtori Kari Kivinen



LISÄTIETOA: LUKION KOTISIVUT

Kalenteri Opinto-opas Opetussuunnitelma Oppikirjat



JATKO-OPINNOT

• STT:n lukiovertailussa

huomioitiin ylioppilaskirjoitusten lisäksi

myös lähtötaso

• 18. valtakunnassa (yli 400 lukiosta)

• Opiskelijamme saivat erinomaisesti

jatkopaikkoja niin Suomesta kuin

ulkomailtakin (mm. Ranska, Belgia, Ruotsi, Viro, 

Hollanti, Englanti, Skotlanti)



RANSKALAISEN KOULUN 

YSTÄVÄT RY

ASSOCIATION DES AMIS 

DE L’ECOLE FRANCAISE 

o Perustettu vuonna 1949 

toteuttamaan kouluhanketta 

yksityisen lastentarhan ja 

alkeiskoulun tukemisen lisäksi

o Rooli sekä perinteisenä 

vanhempainyhdistyksenä 

erilaisten tapahtumien 

muodossa että koulun 

taloudellisena tukijana

o Työnantajana 13 hengen tiimille 

leikkikoulun ja esikoululaisten 

iltapäiväkerhon yhteydessä

o Kumppani niin koulun ja kodin 

välisessä kuin ulkoistenkin 

sidosryhmien yhteistyössä

Ystävät kulkevat mukana koko koulu-

uran ajan leikkikoulusta valkolakkiin! 

Yhdessä olemme enemmän- tule 

mukaan! Liity jäseneksi sivuillamme hrsk-

ystavat.com/jäsenyys! 8 sentillä päivässä 

pidät koulumme perinteitä yllä!



HYVÄÄ LUKUVUOTTA


