0 Ruukki
Opintie 1, 9240
/siikajoen-lukio
www.siikajoki.fi

OPINNOT SIIKAJOEN LUKIOSSA

+ valmentavat ylioppilastutkintoon
+ antavat jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluopintoihin

OPINTO-OHJELMASSA TARJOLLA

+ pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot
+ paikallisia valinnaisia eri oppiaineissa
lisäksi
+ vaellusretkiä
+ ratsastusta
+ opintoretkiä kotimaassa ja ulkomailla
+ hyväksi luetaan musiikkiopiston ja muiden oppilaitosten opintoja

LUKIO-OPINTOJEN TAVOITTEENA

+ lukion päättötodistus edellyttää vähintään
150 opintopisteen suoritusta
+ ylioppilastutkintotodistus edellyttää vähintään viittä
hyväksyttyä yo-koetta, joista äidinkieli ainoa pakollinen

LUKIO-OPINNOT KOOSTUVAT

+ pakollisista opinnoista, vähintään 94 / 102 op.
+ valtakunnallisista valinnaisista opinnoista, vähintään 20 op.
+ paikallisista valinnaisista opinnoista esimerkiksi tiedeleirikoulu,
opintoretket, tähtitiede, kemian ja fysiikan työkurssi, luova
kirjoittaminen, kertausta eri aineissa yo-kirjoituksia varten.

VAELLUSRETKET

Pohjoisen erämaihin syksyisin ja keväisin suuntautuvilla vaelluksilla
opitaan erä-taitoja ja selviytymistä luonnonolosuhteissa ja saadaan
samalla opintojaksosuo-ritus.

HEVOSALAN OPINNOT

Ruukin luonto- ja hevoskeskuksessa suoritetut hevosalan opinnot
perehdyttävät mm. ratsastukseen, hevosenhoitoon, ruokintaan,
eläinlääkintään, raviurheiluun, ja kengitykseen. Tietoa Ruukin luonto- ja
hevoskeskuksen sivuilta sivuilta www.brahe.fi/luonnonvara-alat

MUIDEN OPPILAITOSTEN OPINNOT

Tuntimäärältään ja tavoitteiltaan lukion opetussuunnitelman mukaisia
muita opintoja, mm. musiikkiopiston opintoja, voidaan hyväksyä osaksi
lukio-opintoja rehtorin päätöksellä.

LUKION TOIMINTA-AJATUS

Siikajoen lukio tarjoaa hyvät yleissivistävät tiedot ja taidot sekä valmiudet
jatko-opintoja ja tulevaisuuden työelämää varten. Lukio tukee oppilaiden
persoonallisuuden myönteistä kehitystä ja kasvua aikuisuuteen. Siikajoen
lukio pyrkii tavoitteisiin yhteistyössä seutukunnan muiden oppilaitosten
kanssa.
Lukio-opetus tukee opiskelutaitojen kehittämistä ja arviointia niin, että
opiskelija tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittymisen tarpeensa oppijana
ja käyttää hänel-le soveltuvia opiskelumenetelmiä. Opiskelijaa ohjataan
valintojen vastuulliseen suunnitteluun ja tekemiseen sekä sisäistämään
elinikäisen oppimisen merkitys.

YHTEISTYÖ LAAJENTAA VALINNAISUUTTA

Siikajoen lukiossa voidaan järjestää opintojaksoja verkko-opetuksena
yhteis-työssä seutukunnan muiden lukioiden sekä muiden lukiokoulutusta
järjestävien tahojen kanssa. Muun muassa laaja kielivalikoima mahdollistuu yhteistyössä Tutorhousen Digiluokka –opetuksen avulla. Siikajoen
lukio tarjoaa syksyllä 2021 ja sen jälkeen aloittaville opiskelijoille ilmaiset
oppimateriaalit ja tietokoneet. Ilmainen koulukuljetus kuuluu kaikille
Sii-kajoen kunnan lukiolaisille.

YHTEISTYÖ
LAAJENTAA

VALINNAISUUTTA

Lukioon hakeutuminen

Lukioon haetaan yhteisvalinnan kautta.
Siikajoen lukion keskiarvoraja on 7.
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