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Hyvää alkanutta lukuvuotta 2020-2021

Uusi lukuvuosi, mutta vanhat haasteet. Koronapandemia leimaa edelleen vahvasti oppilaitoksen arkea alkaneena syksynä. Turvallisuus ja hyvinvointi ovat oppilaitoksen toiminnassa keskeisiä asioita. Pandemian leviämisen ehkäisemiseksi olemmekin ottaneet käyttöön uusia toimintatapoja opiskelijoiden sekä henkilökunnan
turvallisuuden takaamiseksi. Hygieniaa on lisätty. Opiskelua on levitetty käytäville ja opiskelumaisemaan sekä
oppilaitoksen ulkopuolelle. Ruokailuja on porrastettu. Vaikka turvallisuuden ja hyvinvoinnin eteen tehdään
kaikki mahdollinen, niin siitä huolimatta me kaikki joudumme sietämään aikaisempaa enemmän epävarmuutta. Maailma ympärillämme on entistäkin epävakaampi ja sitä myötä myös erilaiset määräykset ja ohjeet
muuttuvat hyvinkin pikaisella aikataululla.
Päättävän ikäluokan opiskelijat siirtyvät etäopetukseen 31.8.2020 alkaen ylioppilaskirjoitusten turvaamiseksi. Etäopetus jatkuu heidän osaltaan päättöviikon alkuun 25.9.2020. Päättöviikon kokeet on tavoitteena
pitää lähikokeina porrastaen koevuorot aamu- ja iltapäivävuoroihin. Alkavien ja jatkavien kokeet sijoittuisivat
aamupäivään ja abin kokeet puolestaan iltapäivään. Näin turvavälit pystyttäisiin paremmin takaamaan ylioppilaskirjoitusten edelleen jatkuessa päättöviikon kanssa samanaikaisesti. Ensimmäisen jakson aikana myös
jatkavilla opiskelijoilla tulee olemaan yksi etäopetuspäivä. Kyseinen päivä on 14.9.2020, jolloin yo-kirjoittajien
suuri määrä pakottaa erityisjärjestelyihin kirjoitusten onnistumisen takaamiseksi. Samasta syystä on alkavilla
opiskelijoilla vastaavanlainen etäopiskelupäivä 24.9.2020.
Toisen jakson alusta opetuksen on suunniteltu jatkuvan kaikkien ikäluokkien osalta lähiopetuksena. Tilanteen
niin vaatiessa oppilaitoksessa on kuitenkin valmius siirtyä etäopetukseen joko jonkin tai joidenkin ikäluokkien
osalta tai tarvittaessa koko oppilaitoksen osalta.
Vaikka koronaepidemia leimaakin oppilaitoksen arkea, se ei ole koko totuus. Opiskelu jatkuu pääosiltaan normaalilla tavalla. Opiskelun ja oppimisen ohella luodaan myös uutta. Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus
astua voimaan 1.8.2021. Syksy onkin kiireistä aikaa sen valmistelun osalta. Keväällä työskentelyssä päästiin
jo melko pitkälle, mutta yleisen osan viimeistely on vielä tekemättä sekä aineosion laatiminen kokonaan aloittamatta. Opetussuunnitelmatyö käynnistyykin heti syyskuun alussa. Myös huoltajat ja opiskelijat otetaan
mukaan opetussuunnitelmatyöhön.
Opetussuunnitelmatyön rinnalla oppilaitoksen tärkeitä painopisteitä ovat:
•
•

Hyvinvoiva opiskelija ja henkilökunta
Itseohjautuva ja oppimaan oppiva sekä osallistava yhteisö

Hyvinvoinnin kehittämisessä pääpaino on suunnitelmallisuuden ja ennakoitavuuden lisäämisen kautta tapahtuvassa työn kuormittavuuden ja stressin vähentämisessä. Erityisesti painopiste on töiden aikatauluttamisessa. Tärkeää on myös luoda mahdollisuuksia opiskelijoiden keskinäiselle sekä opiskelijoiden ja henkilökunnan keskinäiselle kohtaamiselle pandemiasta huolimatta. Hyvinvoinnin kolmeen keskeiseen tekijään, riittävään liikuntaan, riittävään ravintoon ja riittävään uneen kiinnitetään myös huomiota. Näidenkin takaamiseksi
omien töiden aikatauluttaminen on useimmiten keskeisin onnistumisen edellytys. Toinen keskeinen onnistumisen edellytys on se, että opiskelijat kehittävät lukioaikana omia oppimisensa taitoja. Opiskelijoiden vastuuta omasta oppimisestaan lisätään samalla heitä tukien. Henkilökuntaa ja opiskelijoita myös kannustetaan
kokeilemaan uudenlaisia tapoja opettaa, opiskella ja oppia.

24.8.2020
Syksyn tärkeitä päivämääriä:
Syyslukukausi 2020: ke 12.8.2020 - la 19.12.2020
•
•

Syysloma (vko 42) 12.10. - 16.10.2020
Joululoma su 20.12.2020 - to 7.1.2021

Lukiokoulutuksen jaksot
1. jakso: ke 12.8. - su 4.10.2020
2. jakso: ma 5.10. - ti 1.12.2020
3. jakso: ke 2.12.2020 - ti 9.2.2021
Yleistentit
•
•
•
•
•

Päättöviikot

Arvosanat Wilmassa

25.9.-2.10.2020
24.11.-1.12.2020
2.2.-9.2.2021

26.10.2020
16.12.2020
3.3.2021

Ilmoittauduttava viimeistään

to 20.8.2020 klo 15.00
to 10.9.2020 klo 15.00
to 22.10.2020 klo 15.00
to 12.11.2020 klo 15.00
to 10.12.2020 klo 15.00

to 13.8.2020
to 3.9.2020
to 8.10.2020
to 5.11.2020
to 3.12.2020

Ylioppilaskirjoitukset
14.9.2020
16.9.2020
17.9.2020
18.9.2020
21.9.2020
22.9.2020
24.9.2020
25.9.2020
28.9.2020
29.9.2020
1.10.2020

kemia, terveystieto
vieras kieli, pitkä oppimäärä, englanti
uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, maantiede
äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe
suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe
toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
filosofia, biologia
äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe
vieras kieli, lyhyt oppimäärä
psykologia, historia, fysiikka
vieras kieli, pitkä oppimäärä, saksa, ranska, espanja, venäjä

Muita tärkeitä päivämääriä
• Syksyn yo-juhla 4.12.2020
• Lucia-juhla 11.12.2020
• Puurojuhla 19.12.2020
Lisätietoja osoitteesta: lukio.kerava.fi
rehtori Pertti Tuomi
email. pertti.tuomi@kerava.fi
puh. 040 318 2212

