Ouluun lukioon 2016
Avoimet ovet 13.-14.1.2016

Oulun lukioissa on valinnanvaraa
• Lukio-opetusta antaa Oulussa 14 koulua.
– Kaupungin päivälukioiden lisäksi Oulussa on aikuislukio,
valtion lukio Oulun Normaalikoulu sekä kaksi yksityistä
lukiota: Oulun steinerkoulu ja Svenska Privatskolan i
Uleåborg.
– Lukion voi suorittaa myös etäopintoina eLukiossa.
• Useimmat Oulun lukiot ovat yleislukioita, joissa on erilaisia
painotuksia.
– Madetojan musiikkilukio on musiikin opetuksen
erikoislukio.
– Kastellin lukiossa toimii urheilulukiolinja
– Oulun Lyseon lukiossa kansainvälinen IB-ohjelma.

Oulun kaupungin lukioiden opiskelijamäärät,
aloituspaikat ja sisäänpääsyrajat keväällä 2015
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Opiskelusta lukiossa
• Lukio-opintojen kautta hankittu
yleissivistys ja ylioppilastutkinto avaavat
ovet monipuolisiin jatko-opintoihin.
• Opiskelu painottuu lukuaineisiin, koska
tavoitteena on laaja yleissivistys ja
jatko-opintokelpoisuus. Opintoihin
sisältyy myös taito- ja taideaineita.
• Lukio-opinnot voi suorittaa 2-4
vuodessa. Useimmilla ne kestävät kolme
vuotta.

Ylioppilastutkinto
• Kokeet järjestetään kaksi kertaa
vuodessa: keväällä ja syksyllä.
• Sisältää neljä pakollista koetta.
• Lisäksi voi kirjoittaa ylimääräisiä
kokeita.
• Tutkinnon suorittamisen voi
hajauttaa enintään kolmeen
perättäiseen tutkintokertaan.
• Yo-kokeet muuttuvat sähköisiksi
vaiheittain syksystä 2016
kevääseen 2019.

Mikä muuttuu? Lukio-opiskelu on joustavaa
•

Luokattomuus – ryhmät on
– Opiskeluryhmät vaihtelevat aineesta toiseen eikä opinnoissa etenemistä ole
sidottu vuosiluokkiin.

•

Vapaus – vastuu
– Jokainen etenee omaa tahtiaan opintosuunnitelmansa mukaisesti.
Opiskelija ei jää luokalle, siirry luokalta toiselle tai saa ehtoja.

•

Jaksot ja koeviikko
– Lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon.

•

Oppimäärä 75 kurssia
– valtakunnallisia pakollisia 47-51 kurssia
– valtakunnallisia syventäviä väh. 10 kurssia
– koulukohtaisia 14-18 kurssia

•

Lukioiden yhteistyö
– Voit valita rajoitetusti opintoja myös toisten lukioiden kurssitarjottimilta.

•

Uusia, mukavia juhlaperinteitä

MIKSI LAANILAN LUKIO?
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Osallisuus

Empaattisuus

Koulukohtaisia soveltavia kursseja
• ABI-kurssi
• Global Me - kansainvälisyyskasvatuskurssi
• Elektroniikka
• Ihmisen biofysiikka ja
biokemia
• Ilmaisutaito
• Kansainvälinen kulttuurikurssi
• Kemian ja fysiikan laborointi
• Lukiodiplomit kuvataiteessa,
musiikissa ja liikunnassa
• Luontokurssi
• Mediakurssi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opiskelutekniikka
Salibandy, Aerobickurssi
Sosiaalipsykologia
Survival-kurssi
Tietotekniikka
Tutor-kurssi
Tähtitiede
Uskonto mediassa ja
elokuvissa
Vapaaehtoistyön kurssi
Viittomakielen kurssi
Vuosikirjakurssi
Yrittäjyyskurssi
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1. vuoden opiskelijat
ALKUJAKSOJEN LUKUJÄRJESTYS TEHDÄÄN VALMIIKSI
=> HELPOTTAA OPINTOJEN ALOITTAMISTA
OPISKELIJA TEKEE HENKILÖKOHTAISEN
OPINTOSUUNNITELMAN OPINTO-OHJAAJAN
TUELLA
OPISKELIJATUTOROINTI eli 2. VUODEN OPISKELIJA AUTTAA 1.
VUODEN OPISKELIJOITA SOPEUTUMAAN UUTEEN KOULUUN

Laanilasta valmistuneet opiskelee mm.
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biologia (OY, Englanti)
maantiede (OY)
lääketiede (OY)
hammaslääketiede (OY)
farmasia (KY)
kemian tekniikka (Aalto)
biokemia (TUY)
rakennustekniikka (TAY)
hyvinvointitekniikka (OY)
ympäristötekniikka (OY)
konetekniikka (OY)
tuotantotalous (OY)
oikeustiede (LAY, TUY, Hollanti)
kansainvälinen luokanopettaja (OY)
luokanopettaja (OY, HY)
varhaiskasvatus (OY)
kulttuuriantropologia (OY)
teologia (HY)
kuvataide (LAY)
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logopedia (OY)
taloustiede (OY)
teatterikorkeakoulu (HKI)
suomen kieli (OY, TAY, Vaasa)
kirjallisuus (OY)
pohjoismainen filologia ja kulttuuri (OY)
germaaninen filologia ja viestintä (OY)
kansainvälinen politiikka (Wien)
viestintä (TAY)
hallintotiede (LAY)
tanssinopettaja (OAMK)
kätilö (OAMK)
rakennusinsinööri (OAMK)
liiketalous (OAMK)
fysioterapeutti (Lapin amk)
terveydenhoito (Lapin amk)
matkailu – ja ravitsemus (Lapin amk)
elintarvikeala (OSOA)
turvallisuusala (OSAO)

Näin haet Oulun lukioihin
• Lukioihin haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa kerran
vuodessa täyttämällä sähköinen lomake osoitteessa
www.opintopolku.fi.
• Kevään 2016 yhteishaku on 23.2.–16.3.2016.
• Yhteishaussa voi esittää viisi hakutoivetta. Ne kaikki
kannattaa käyttää.
• Sähköisen yhteisvalintalomakkeen lisäksi on täytettävä
ainevalintakortti. Erikoislukioihin hakevan tulee lisäksi
täyttää erillinen hakulomake.
• Yhteishaun tulokset julkaistaan 16.6.2016.

Lisää tietoa Laanilan lukiosta

Laanilan lukio
Hintantie 66
90650 Oulu
www.laanilanlukio.fi

Rehtori Timo Kärkkäinen 044 703 9294
Opinto-ohjaaja Tiina Rautalin 044 703 9303
Rakkauden Laanila Facebookissa – käy tykkäämässä!

Tervetuloa opiskelemaan!

Lisää tietoa Oulun lukioista
• Ouluun lukioon 2016 -2017 –opas: www.ouka.fi/ouluunlukioon
• Oulun lukioiden avoimet ovet –päivät yhdeksäsluokkalaisille
13.-14.1.2016
• Osoitteesta: www.ouka.fi/oulu/koulutus-jaopiskelu/lukiokoulutus

• Katso myös Oulun lukioiden esittelyvideo
OULUN LUKIO – MUN LUKIO Youtubessa:
www.ouka.fi/ouluunlukioon

