Usein kysytyt kysymykset
Millä keskiarvolla Puolalanmäen lukioon pääsee?
Keskiarvo vaihtelee vuosittain hakijoiden mukaan. Viime vuosina yleislukion keskiarvo on vaihdellut välillä 8.6–9.1. Musiikkilukioon pisteitä saa peruskoulun päättötodistuksesta max. 10 pistettä ja musiikkilukion pääsykokeesta max. 10 pistettä. Pääsykokeesta on saatava vähintään 3 pistettä.
Paljonko Puolalanmäen lukiossa on poikia?
Poikia Puolalanmäessä on jonkin verran vähemmän kuin tyttöjä - näin on useimmissa muissakin lukioissa.
Ovatko musiikkilukion opinnot mahdollisia vain musiikkilukiolaisille?
Monet musiikkilukion opintojaksot, esimerkiksi orkesteri, kuorot ja bändit ovat avoimia myös yleislukion
opiskelijoille.
Mitä kieliä Puolalanmäen lukiossa voi opiskella?
Puolalanmäen lukiossa voi opiskella pitkinä A-kielinä englantia, ruotsia, venäjää, ranskaa ja saksaa. Ns.
lyhyinä kielinä lukiossa voi aloittaa tai jatkaa saksaa, ranskaa, venäjää tai espanjaa. Saksan ja ranskan
kielissä voi lisäksi suorittaa virallisen kielitutkinnon.
Kuinka paljon Puolalanmäessä on tarjolla matematiikan ja luonnontieteiden opintoja?
Puolalanmäen lukiossa tarjotaan vuosittain tietysti kaikki matematiikan ja luonnontieteiden valtakunnalliset pakolliset ja valinnaiset opinnot. Näiden lisäksi kaikissa oppiaineissa on tarjolla koulukohtaisia valinnaisia opintojaksoja.
Mistä yläkouluista Puolalanmäen lukioon tullaan?
Puolalanmäen lukioon tullaan monista eri kouluista, yleensä ihan kaikista Turun ja lähialueen yläkouluista. Joka vuosi erityisesti musiikkilinjalle hakeudutaan myös kauempaa Suomesta.
Missä tanssitaan Puolalanmäen lukion vanhat tanssit?
Puolalanmäen lukio järjestää vanhat tanssit Logomossa.
Järjestetäänkö Puolalanmäen lukiossa bileitä?
Opiskelijakunta järjestää lukuvuoden aikana muutamat opiskelijabileet. Ne eivät ole lukion toimintaa,
vaan opiskelijakunnan omaa ohjelmaa.
Joutuvatko lukiolaiset kulkemaan paljon eri koulutalojen välillä?
Aurakatu 11 on lukion päärakennus ja useimmat lukion oppitunnit pidetään siellä. S-talossa ovat musiikin tunnit ja Puutarhakadulla käytössämme on viisi luokkahuonetta. Ruokasali sijaitsee Puutarhakadulla.
Koulutalojen välin kävelee parissa minuutissa – ja samalla saa raitista ilmaa.
Miten puolalanmäkeläiset menestyvät ylioppilaskirjoituksissa?
Puolalanmäen lukion ylioppilastulokset ovat maan huippuluokkaa. Viime vuosina olemme sijoittuneet
valtakunnan vertailussa 10–15 parhaan lukion joukkoon.
Mihin jatkokoulutukseen Puolalanmäestä hakeudutaan?
Puolalanmäen lukiosta hakeudutaan laajasti eri jatkokoulutuspaikkoihin. Suurin osa hakeutuu yliopistoon, yksittäisistä hakukohteista lääketieteellinen on viime aikoina ollut suosituin. Myös kauppatieteet,
oikeustiede sekä tekniikan ala (DI-koulutus) ovat suosittuja. Osa musiikkilukiolaisista jatkaa opintojaan
Sibelius-Akatemiassa tai musiikin koulutusohjelmissa esimerkiksi ammattikorkeakouluissa, mutta suuri

osa musiikkilukiolaisista haluaa pitää musiikin enemmän harrastuksenaan ja suuntaa muihin jatko-opintoihin.
Hakevatko Puolalanmäen lukiolaiset jatko-opintoihin ulkomaille?
Monet Puolalanmäen opiskelijat hakevat jatko-opintoihin ulkomaille. Erityisesti haetaan Iso-Britanniaan
ja Ruotsiin, mutta myös Saksaan, Ranskaan, Hollantiin jne.
Voiko Puolalanmäen lukiolainen opiskella Turun muissa lukioissa?
Turun lukiot noudattavat yhteistä tuntikaaviota, joka helpottaa lukioiden yhteistyötä. Muiden lukioiden
opintojaksolle voi osallistua, jos sitä ei omassa lukiossa järjestetä tai oman lukion tarjoama kokonaisuus
ei sovi omaan lukujärjestykseen. Puolalanmäestä ehtii välitunnin aikana kaikkiin Turun lukioihin.
Voiko Puolalanmäen lukiolainen opiskella yliopistossa?
Korkeakoulut tarjoavat lukiolaisille eri alojen maistiaisluentoja ja kurkistuskursseja. Puolalanmäen lukiossa on lisäksi yhteistyötä eri tiedekuntien kanssa.
Mitä lukiodiplomeja Puolalanmäen lukiossa voi suorittaa?
Puolalanmäen lukiossa voi suorittaa musiikin ja kuvataiteen lukiodiplomin sekä lisäksi puheviestintätaitojen päättökokeen.
Miten korkeakoulujen uudet valintaperusteet vaikuttavat lukio-opintojen suunnitteluun?
Korkeakoulut – siis yliopistot ja ammattikorkeakoulut – valitsevat jatkossa suurimman osan opiskelijoistaan ns. suoravalinnalla eli ylioppilasarvojen perusteella. Yliopistoissa jokaisella koulutusalalla on oma
pisteytystaulukkonsa, ammattikorkeakoulut käyttävät yhtä mallia. Useimmissa tapauksissa pisteitä saa
viidestä kirjoitusaineesta. Eri oppiaineet tuovat eri määrän pisteitä, toki myös arvosana itsessään vaikuttaa. Lukiossa opiskelija itse miettii ja päättää, mitä aineita opiskelee, painottaa ja ylioppilaskirjoituksissa
kirjoittaa. Näitä mietitään yhdessä opettajien ja opinto-ohjaajien kanssa. Tärkeintä on valita itselleen
tärkeät ja kiinnostavat aineet ja tehdä niissä parhaansa. On myös tärkeää muistaa, että korkeakoulut jatkossakin valitsevat osan opiskelijoistaan pääsykokeen tai ns. toisen väylän kautta.

