Lukion rehtorin kevättiedote 10.1.2020
Hyvää uutta vuotta ja alkanutta kevätlukukautta kaikille.
Lukuvuoden puoliväli on ohitettu ja kolmas jakso on myös kääntymässä lopuilleen. Abeilla läsnäolopäivät
ovat käymässä vähiin ja samalla valmistautuminen kevään kirjoituksiin on viimeistä silausta vaille valmis.
Opintoja on enää jäljellä muutaman koulupäivän lisäksi yksi päättöviikko, preliminäärikokeet, tentit ja kaiken
päätteeksi ylioppilaskokeet maaliskuussa 2020. Unohtaa ei toki sovi viikolle seitsemän sijoittuvia potkiaisia ja
penkkareita. Ehkäpä monen abin ajatuksissakin penkkarien suunnittelu ohittaa vielä tässä vaiheessa kevään
ylioppilaskirjoitukset. Nehän ovat vasta siellä jossain. Aika kuluu usein kuitenkin kuin siivillä ja siksi suunnitelmallisuus viimeistään tässä vaiheessa on valttia. Jokaisen abin on hyvä rakentaa itselleen kalenteri, johon on
merkitty kaikki kevään tärkeät ajankohdat niin lukuhetkineen kuin myös vapaa-ajanharrastuksineen. Elämä
ja opiskelu ei kuitenkaan pääty ylioppilaskirjoituksiin vaan haku jatko-opintoihin pyörähtää käyntiin ensimmäisen yhteishaun osalta jo tammikuussa. Kevään ensimmäisessä yhteishaussa haetaan korkeakoulujen syksyllä 2020 alkaviin vieraskielisiin koulutuksiin ja Taideyliopiston koulutuksiin. Hakuaika näihin koulutuksiin on
8.1.–22.1.2020. Yhteishaun toinen kierros, jossa haetaan korkeakoulujen syksyllä 2020 alkaviin suomen- ja
ruotsinkielisiin koulutuksiin on 18.3.–1.4.2020. Hakuajat ovat ehdottomia, joten niitä tulee noudattaa. Lisätietoa hakeutumisesta jatko-oppilaitoksiin saa Opintopolku.fi –palvelusta.
Toisen vuoden opiskelijoilla paitsi lukuvuosi, niin myös lukio-opinnot ovat puolivälissä. Edessä siintää samalla
yksi lukioajan kohokohdista, vanhojen tanssit. Monen nuoren kohdalla valmistautuminen niihin on aloitettu
jo viime keväänä. Erityisesti useimpien tyttöjen osalta suunnitteluun ja valmistautumiseen kuluu aikaa. Oman
haasteensa on viime vuosina tuonut myös se, että naispuolisten opiskelijoiden määrä on suhteellisesti kasvanut. Miespuolista tanssiparia on siten lukion omien opiskelijoiden parista aikaisempaa hankalampi löytää.
Tanssien harjoittelu on myös jo edennyt loppusuoralle. H-hetkeen aikaa on enää noin neljä viikkoa. Vanhat
tanssivat lukiolla kahdessa vuorossa 13.2.2020 klo 18.00-19.30 ja 19.45-21.15. Lukion ruokalassa järjestetään
vanhojen tanssiesityksen yhteydessä kahvitilaisuus. Kahvitilaisuus on joko ennen tanssiesitystä tai sen jälkeen. Kutsu vanhojen tanssiesitykseen sekä kahvitilaisuuteen toimitetaan lähiomaisille erikseen.
Ensimmäisen vuoden opiskelijoilla on kohta takanaan kolme
jaksoa lukio-opintoja. Useimmista lukion oppiaineista alkaa siten jo olla kokemuksia. Lisäksi alkuvaikeudet ovat toivottavasti jääneet taakse ja lukio-opinnot ovat alkaneet sujua.
Edelleenkin lukio-opinnot vaativat kuitenkin työtä ja erityisesti asiasisältöjen oppimisen lisäksi kannattaa panostaa oppimaan oppimisen taitojen kehittämiseen. Lukio-opinnoissakin pääsääntöisesti laatu korvaa määrän ja hyvällä suunnittelulla ja aikataulutuksella pystyy useimmiten välttämään töiden kasaantumisen. Penkkareihin ja vanhojen tansseihin liittyvät eritysjärjestelyt koskettavat myös alkavan ikäluokan opiskelijoita. Normaaleja oppitunteja penkkaripäivänä pidetään vain aamulla ennen abien penkkariesityksiä. Tämän jälkeen osalla opiskelijoista työpäivä päättyy ja osalla opiskelijoista on penkkareiden purkamiseen ja vanhojen tansseihin liittyviä järjestelytehtäviä.
Osa tehtävistä sijoittuu myös torstai-iltaan ja perjantaipäivälle. Myös perjantain aikataulu on kaikkien lukioopiskelijoiden osalta normaalista poikkeava.
Lukio-opiskelijoille ja huoltajille toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely ennen joulua 2019. Alustavien tuloksien mukaan opiskelijat kiittivät erityisesti oppilaitoksen turvallisuutta ja hyvää henkeä sekä tasapuolista kohtelua. Kritiikkiä puolestaan sai lukion suuri työmäärä. Opiskelijat myös toivoivat lisää vaikutusvaltaa kurssien
oppimisjärjestelyistä päätettäessä. Huoltajakyselyssä kiiteltiin samoja asioita kuin opiskelijakyselyssäkin sekä
toivottiin lisää mahdollisuuksia vaikuttaa lukion asioihin sekä parempaa tiedottamista opiskelijan opintojen
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etenemisestä. Tarkemmin tuloksista ja niiden perusteella päätetyistä toimenpiteistä tiedotetaan erikseen.
Tammikuussa opiskelijat vastaavat lisäksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyyn. Kyselyn tulosten perusteella
päivitetään lukion tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Myös kyseisen kyselyn tuloksista tiedotetaan
erikseen.
Lukion uuden opetussuunnitelman työstäminen jatkuu tulevinakin kuukausina. Tällä hetkellä kirjoitetaan uuden opetussuunnitelman yleistä osaa aiemmin kerättyä palautetta hyödyntäen. Ainekohtaisten opetussuunnitelmien laatiminen on vähitellen käynnistymässä. Huoltajilla on seuraavan kerran mahdollisuus osallistua
opetussuunnitelman laatimiseen keväällä 2020, kun ensimmäisiä luonnoksia uudeksi opetussuunnitelmaksi
saadaan valmiiksi.
Vaikka kuluvaa lukuvuotta on vielä lähes puolet jäljellä, tulevaa lukuvuotta suunnitellaan jo. Tulevan lukuvuoden luku- ja loma-ajat on julkaistu ja ne ovat nähtävissä lukion kotisivuilla. Myös suunnitelma tulevan
lukuvuoden jaksoista ja päättöviikoista on valmistunut. Ylioppilastutkintolautakunta puolestaan on julkaisut
kotisivuillaan ensi syksyn 2020 ja kevään 2021 ylioppilaskirjoituspäivämäärät. Tulevan lukuvuoden suunnittelu on siis siten jo varsin pitkällä. Ohessa tiedoksi tämän kevään tärkeitä päivämääriä ja ajankohtia:
Kevään 2020 tärkeitä päivämääriä:
Kevätlukukausi 2020: ti 7.1.2020 - la 50.5.2020





Talviloma (vko 8) 17.2. - 21.2.2020
Pääsiäinen pe 10.4. – ma 13.4.2020
Vappu pe 1.5.2020
Helatorstai ti 21.5.2020

Lukiokoulutuksen jaksot

Päättöviikot

3. jakso - to 28.11.2019 - ti 4.2.2020 28.1.-4.2.2020
4. jakso – ke 5.2.2020 – su 5.4.2020 27.3.-3.4.2020
5. jakso – ma 6.4.2020 – la 30.5.2020 20.-28.5.2020
Yleistentit













to 16.1.2020 klo 15.00
to 5.3.2020 klo 15.00
to 19.3.2020 klo 15.00
to 16.4.2020 klo 15.00
to 7.5.2020 klo 15.00
la 23.5.2020 klo 10.00

Arvosanat Wilmassa
27.2.2020
23.4.2020
30.5.2020

Ilmoittauduttava viimeistään
to 9.1.2020
to 27.2.2020
to 12.3.2020
to 9.4.2020
to 30.4.2020
to 14.5.2020

Potkiaiset ke 12.2.2020
Penkkarit to 13.2.2020
Vanhojen tanssit to 13.2.2020 (ilta)
Vanhojen päivä pe 14.2.2020
Liikunta- ja toimintapäivä pe 29.5.2020
Kevään ylioppilasjuhla la 30.5.2020 klo 11.00

Lisätietoja osoitteesta: lukio.kerava.fi
Innostavaa kevättä kaikille.
Pertti Tuomi, rehtori
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