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ILLAN OHJELMA

• Rehtorin puheenvuoro

• Opettajat esittäytyvät

• Tukioppilaat esittäytyvät

• Hakeminen ja aikataulut

• Tutustuminen oppiaineisiin, opettajiin ja valinnaisainemahdollisuuksiin 2. kerroksen aulassa



LYSEON KOULU

• Yhtenäiskoulu luokat 1-9 syksystä 2018 alkaen

• Oppilasmäärä n. 459 (2019-2020)

• Luokat 1. – 6. oppilaita 228 ja yläkoulussa 231

• Opettajia (päätoimiset ja virassa olevat) 35

• Kaikilla oppilailla kannettavat tietokoneet

• Turun Lyseon koulun blogi https://blog.edu.turku.fi/lyseo/

• Painotusluokat liikunta ja englanti

https://blog.edu.turku.fi/lyseo/


TURVALISUUS JA YHTEISÖLLISYYS

• Turvallinen koulu antaa hyvän pohjan kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle

• Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus

• KiVa-koulu, Verso

• Yhteisöllisyys ja osallisuus

• Aktiivinen oppilaskunta ja tukioppilaat

• Vanhempainyhdistys

• Ammattitaitoinen henkilökunta: opetus ja kasvatus tasapainossa, arviointi oikeudenmukaista

• Oppilashuolto; terveydenhoitaja, kuraattori ja psykologi



OPISKELUA JA TAPAHTUMIA

• Monialaiset oppimiskokonaisuudet 2019 – 2020: Ruutiset alueen lehti, keväällä ilmasto

• Paljon tapahtumia, mm.

• Itsenäisyyspäivän tanssiaiset

• Kerhotoimintaa

• Kevätmyyjäiset



LYSEON KOULUN VALINNAISAINEET

• 8. luokalle ja 9. luokalle valitaan kaksi pitkää (2h/vko) ja yksi lyhyt (1h/vko) valinnaisaine

• 2020-2021 tarjottavat valinnaisaineet:

•Taide- ja taitoaineet: liikunta, musiikki, kuvataide, kotitalous, käsityö

•Muut pitkät valinnaisaineet: AI mediakurssi , ATK ohjelmointi ja tieto- ja viestintätekniikka, matemaattinen 
luonnontiede, valinnainen liikunta, englanti a1, syvennetty espanja b2, ranska b2, saksa b2, tekninen työ, valinnainen 
kotitalous, valinnainen kuvataide, valinnainen käsityö, valinnainen liikunta, valinnainen musiikki

•Lyhyet valinnaisaineet: ATK ohjelmointi, fy-ke työkurssi 1, 2, palloilu, tanssi ja voimistelu, matematiikan syventävä, 
ruotsin syventävä, ilmaisutaito, mediakurssi, hyvän mielen käsityöt, mielen ja kehon hyvinvointi, oman vaatemalliston 
suunnittelu, yh lakitieto, bändikurssi



HAKEMINEN JA AIKATAULUT

• Oppilaan yläkoulu määräytyy alakoulun (lähikoulu) mukaan

• Jos oppilas hakee muuhun kuin omaan yläkouluun (lähikoulu) tai painotus/erityisluokalle, 
haetaan täyttämällä Wilmassa oleva lomake

• Erikoisluokille (esim. liikunta- ja kuvataidelinoille ) on lisäksi pääsykoe

• Hakemus on tehtävä Wilmassa viimeistään 22.1.2020

• Jos ei käytä Wilmaa, lomakkeen voi tulostaa http://www.turku.fi/paivahoito-ja-
koulutus/perusopetus/koulupaikan-maaraytyminen

• Paperihakemus palautetaan omaan alakouluun

http://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus/koulupaikan-maaraytyminen


LYSEON JA PALLIVAHAN OPPILAAT

• Jos lapsi hakee Lyseoon, eikä hae painotetulle luokalle, hakemusta ei tarvita.

• Jos lapsi valitsee 7. luokalta alkavan painotuksen (liikunta tai englanti), hakemus on tehtävä 
viimeistään 22.1.2020

• Jos oppilas hakee painotusluokalle, kannattaa toiseksi valinnaksi laittaa yleisluokka

• Hakemus täytetään Wilmassa

• Oppilaat, joiden oma asuinpaikan mukaan määräytyvä yläkoulu on muu kuin Lyseo:

• Lomake täytettävä viimeistään 22.1.2020 mennessä



Painotusluokat ja valintaperusteet 

• Englantipainotteinen luokka
• 1h/vko englannin syventävää oppiainetta

• Valintaperusteet: 1) englannin arvosanan 2) äidinkielen arvosanan perusteella

• Liikuntapainotteinen luokka
• 1h/vko liikunnan syventävää oppiainetta

• Valintaperusteet: 1) liikunnan arvosana 2) kaikkien aineiden keskiarvo 6. lk väliarvioinnissa

• Yleisluokka
• 1h/vko TVT eli tieto- ja viestintätekniikka



Kiitos!

Lämpimästi tervetuloa 
Lyseon kouluun!


