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 4. jakson uusintakoe ensi ma 4.5. klo 14.20
- Ilmoittaudu opettajalle

 5. jakson uusintakoemahdollisuudesta tiedotetaan 
erikseen

 Tarkista todistuksesta kaikki suorituksesi!
Jos jokin merkintä puuttuu, ota yhteyttä opettajaan
pikaisesti

 O:t poistetaan kesän aikana ja ainoastaan 5.jakson 
kursseja voi vielä ensi syksyn 1. jaksossa hoitaa 
kuntoon



Kolmannen vuoden 
kurssivalinnat

 Uusi kurssitarjotin tulee koulun kotisivulle 
11.5. 

 Wilma avataan valintojen tekoa varten to 
14.5. klo 9.00

 Suunnittele valintakortille 3. vuoden 
valinnat. 

- Valintakortti löytyy koulun kotisivulta



 Yo-kirjoitusaineissa kannattaa valita 
pakollisten lisäksi ainakin valtakunnalliset 
syventävät kurssit 

 Huomioi jatkosuunnitelmasi valintojen 
teossa (www.opintopolku.fi)

 Opintopolun etusivulla on linkit yliopistojen 
ja ammattikorkeakoulujen 
todistuspisteytyksiin 

http://www.opintopolku.fi/


 Toisen lukiovuoden jälkeen pitäisi olla n. 60 kurssia suoritettu, jolloin 
kolmannen vuoden kurssimääräksi jää n.15 (kolmen vuoden 
vauhdissa oleville). 3,5 vuoden etenemistahdissa  2.vuoden 
jälkeen pitäisi olla vähintään 50 kurssia suoritettu, 4 vuotisilla 40-45

 Huolehdi, että oppimäärä tulee täyteen.
Oppimäärä: 75 kurssia, joista väh. 10 valtakunnallista syventävää, 2/3 
jokaisen aineen pakollisista ja valtakunnallisista syventävistä kursseista on 
oltava hyväksyttyjä

 Seuraa erityisen tarkasti valmennusten kertymistä mikäli olet 
jättänyt/ jättämässä pakollisia kursseja pois

 Jos aiot saada lakin keväällä, tulisi oppimäärän olla suoritettu 
kolmannen jakson loppuun mennessä. Neljännessä jaksossa on 
lukuloma ja kirjoitukset. Ehdoton takaraja koko oppimäärän 
kokoon saamiselle on nelosjakson loppu.

 Jos valintojen teossa on vaikeuksia tai et pääse kaikille 
haluamillesi kursseille, ota yhteyttä opoon ennen kesää! 



Kurssitarjottimen ulkopuolella 
tarjottavat  kurssit 
 Talviliikuntakurssi Li10 Tahkolla
 Retkeily- ja erätaitokurssi Li15
 Kuvataiteen lukiodiplomikurssi
 Liikunnan lukiodiplomikurssi
 Osallisena mediassa Ku3
 Abilehti Ku8
 Penkkarimaalaus Ku9
 Teemaopinnot TO1-3
Verkkokurssit
 MAB2
 MAB3
 MAB4
 MAB5
 MAB6(Talousmatematiikka, meillä samalla myös MAA15v)
 Lisäksi Phyk:n opiskelijoiden on mahdollista valita kursseja 

Yksityiskoulujen verkkokurssitarjottimelta verkkolukio.fi

i

https://pohjoishaaganyhteiskoulu.sharepoint.com/sites/Oppilashuolto/Jaetut%20asiakirjat/General/ESITYSLISTAT%202019%20-%202020/Esityslista%202%204%202020%20%20%20.docx?web=1
https://pohjoishaaganyhteiskoulu.sharepoint.com/sites/Oppilashuolto/Jaetut%20asiakirjat/General/ESITYSLISTAT%202019%20-%202020/Esityslista%202%204%202020%20%20%20.docx?web=1
https://pohjoishaaganyhteiskoulu.sharepoint.com/sites/Oppilashuolto/Jaetut%20asiakirjat/General/ESITYSLISTAT%202019%20-%202020/Esityslista%202%204%202020%20%20%20.docx?web=1
https://pohjoishaaganyhteiskoulu.sharepoint.com/sites/Oppilashuolto/Jaetut%20asiakirjat/General/ESITYSLISTAT%202019%20-%202020/Esityslista%202%204%202020%20%20%20.docx?web=1
https://pohjoishaaganyhteiskoulu.sharepoint.com/sites/Oppilashuolto/Jaetut%20asiakirjat/General/ESITYSLISTAT%202019%20-%202020/Esityslista%202%204%202020%20%20%20.docx?web=1


Kesäopinnot

 Kesälukioissa  on mahdollista tehdä 
yksittäisiä kursseja  esim. abikursseja!

 Eiran aikuislukio
 Helsingin seudun kesäyliopisto, myös 

kurkistuskursseja yliopisto-opintoihin 
 HEO kansanopisto
 Vantaan aikuislukio (Myyrmäen ja Tikkurilan 

toimipisteet)
 Espoon kesälukio
 Kesälukioseuran kesälukiot ympäri Suomea
- Tutki netistä, kysy opolta!
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