9.8.2019
Hyvää alkavaa uutta lukuvuotta 2019-2020
Uusi lukuvuosi ja uudet haasteet. Asia eivät kuitenkaan ole aivan näin, vaikka lukiokoulutus onkin tällä hetkellä
suurten muutosten pyörteissä. Uusi lukiolaki astui voimaan 1.8.2019. Samoin voimaan tulivat uuteen lukiolakiin
perustuvat asetukset. Myös ylioppilastutkintoa koskevat säädökset muuttuivat 1.8.2019. Osa ylioppilastutkintoa
koskevista säädöksistä astuu kuitenkin voimaan vasta keväällä 2022. Muutoksista huolimatta monet asiat säilyivät kuitenkin entisellään ja siltä pohjalta on uutta lukuvuotta hyvä aloittaa.
Lukiokoulutuksen toimintakulttuurin keskeiset kehittämistavoitteet lukuvuodelle 2019-2020 ovat:



Hyvinvoiva opiskelija ja henkilökunta
Itseohjautuva ja oppimaan oppiva sekä osallistava yhteisö

Jälkimmäinen tavoitteista pitää sisällään useita alatavoitteita.
Hyvinvoinnin kehittämisessä pääpaino on suunnitelmallisuuden ja ennakoitavuuden lisäämisen kautta tapahtuvassa työn kuormittavuuden ja stressin vähentämisessä. Opiskelua ja oppimista on tavoitteena kehittää pitkäjänteisesti turhaa työtä välttäen. Opiskelijat otetaan mukaan toiminnan suunnitteluun, jolloin heille syntyy mahdollisuus rakentaa oma yksilöllinen oppimispolkunsa. Toiminnassa pyritään ennakoivaan työskentelyotteeseen
sekä varhaiseen puuttumiseen sekä kiinnitetään erityistä huomiota sekä henkilökunnan että opiskelijoiden tapapuoliseen kohteluun. Myös liikkuva koulu -hanke jatkuu lukuvuonna 2019-2020. Hankkeen kautta vahvistetaan liikunnan merkitystä osana oppimista, järjestetään taukoliikuntaa sekä toteutetaan työergonomiaa tukevia
ratkaisuja.
Keravan lukio ja aikuislukio on mukana syväoppimisen verkostossa yhdessä Keravan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sekä kolmen muun lukion kanssa. Pääpaino on hankkeen kautta vahvistaa opiskelijoiden itseohjautuvuutta ja oppimaan oppimisen taitoja. Opiskelijan vastuuta omasta oppimisesta lisätään samalla tukien
heitä omassa oppimisprosessissaan. Henkilökuntaa ja opiskelijoita myös kannustetaan kokeilemaan uudenlaisia
tapoja opettaa, opiskella ja oppia. Samalla valmistaudutaan uuden opetussuunnitelman laadintaprosessin käynnistymiseen.
Keravan lukio ja aikuislukiossa toteutetaan vuosittain opiskelijatyytyväisyyskysely. Viime joulukuussa toteutetun
kyselyn parhaimmat arvosanat oppilaitoksemme sai paisi digitaalisuuden hyödyntämisestä oppimisessa, niin
myös oppilaitoksen hyvästä
hengestä ja turvallisuudesta.
Turvallisuuskäytänteissä kiinnitetään tänä lukuvuonna erityisesti huomiota henkilökunnan
ensiaputaitojen ja alkusammutustaitojen
harjaannuttamiseen. Lisäksi kaikkien opiskelijoiden toivotaan käyvän ensi viikolla henkilökohtaisessa koulukuvassa, jotta saamme Wilmajärjestelmään ajantasaisen kuvallisen informaation kaikista lukiomme opiskelijoista.

9.8.2019
Lukioissa otetiin käyttöön uudet opetussuunnitelmat syksyllä 2016. Vaikka uusien opetussuunnitelmien käyttöönotosta on kulunut vain kolme vuotta, käynnistyy tänä syksynä jälleen uuden opetussuunnitelman laadintaprosessi. Työskentely on tarkoitus aloittaa elokuussa 2019 olemassa olevan uuden opetussuunnitelman luonnoksen pohjalta. Uuden viralliset opetussuunnitelman perusteet (LOPS2021) julkaistaan marraskuussa 2019.
Myös opiskelijat ja huoltajat pääsevät mukaan laatimaan uutta opetussuunnitelmaa. Asiasta tiedotetaan erikseen lähiviikkoina. Kyseinen uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön syksyllä 2021.
Syksyn tärkeitä päivämääriä:
Syyslukukausi 2019: to 8.8.2019 - pe 20.12.2019




Syysloma (vko 42) 14.10. - 18.10.2019
Itsenäisyyspäivä pe 6.12.2019
Joululoma la 21.12.2019 - ma 6.1.2020

Lukiokoulutuksen jaksot

Päättöviikot

1. jakso - to 8.8. - ma 30.9.2019
23.9.-30.9.2019
2. jakso - ti 1.10. - ke 27.11.2019
20.11.-27.11.2019
3. jakso - to 28.11.2019 - ti 4.2.2020 28.1.-4.2.2020
Yleistentit













to 15.8.2019 klo 15.00
to 5.9.2019 klo 15.00
to 10.10.2019 klo 15.00
to 7.11.2019 klo 15.00
to 12.12.2019 klo 15.00

Ilmoittauduttava viimeistään
to 8.8.2019
to 29.8.2019
to 3.10.2019
to 31.10.2019
to 5.12.2019

Alkavien opiskelijoiden Ryhmäytymispäivä 9.8.2019
Opiskelijoiden ja henkilökunnan koulukuvauspäivä 19.-20.8.2019
19-ikäluokan vanhempainilta 21.8.2019
Musikaaliproduktion esitykset: 2.12.2019, 3.12.2019, 4.12.2019
Syksyn yo-juhla 5.12.2019
Lucia-juhla 13.12.2019
Puurojuhla 20.12.2019

Lisätietoja osoitteesta: lukio.kerava.fi
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