HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO
OPINTO-OHJELMAN VALINTAKORTTI 2017 – 2018

□ Poika
□ Tyttö

Sukunimi__________________________
Etunimet_________________________
Henkilötunnus _______________________

Kotikunta____________________Peruskoulu____________________________________________
Osoite_____________________________Postinumero_______ Postitoimip.____________________
Matkapuhelin_____________________

Sähköposti ______________________

Lukuaineiden ka.______(ehdottomasti merkittävä) A1-kieli _______________ A2-kieli __________
Uskonto (rastita oikea vaihtoehto) ev.lut. ___ ort. ____siv.rek. ____ muu uskonto, mikä ____________

□S2 –kielenä □suomi äidinkielenä
Jatkan lukiossa suomen opiskelua □S2 –kielenä □suomi äidinkielenä

Äidinkieli ________________Olen opiskellut peruskoulussa suomea

Haen urheiluvalmennukseen, laji__________________________________
Haen huippu-urheiluvalmennukseen, laji____________________________
Peruskoulussa todettu LUKI-häiriö

□

kyllä

□

ei

Huom. Lukihäiriöstä tarvitaan lukitodistus ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautumisen yhteydessä.
**********************************************************************************************************************
0373 HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO

□ 804 Lukion luonnontiedelinja
Pyrin Hyvinkään Sveitsin lukion luonnontiedelinjalle yhteishaussa 1. 2. 3. 4. 5. sijaisesti (rengasta).

□ 000 Yleinen lukiolinja
Pyrin Hyvinkään Sveitsin lukion yleiselle lukiolinjalle yhteishaussa 1. 2. 3. 4. 5. sijaisesti (rengasta).
HUOM. Luonnontiedelinjan opiskelijan on suoritettava kuuden pakollisen luonnontiedekurssin lisäksi
vähintään 12 muuta luonnontiedekurssia. Luonnontiedeaineita ovat fysiikka, kemia, biologia ja maantiede.
Luonnontiedelinjalainen voi tarvittaessa jättää pois kahdeksan pakollista kurssia muista aineista kuin
luonnontieteistä. Opiskelijan on kuitenkin suoritettava vähintään puolet oppiaineen pakollisista kursseista.
Suorittamatta jätettävistä kursseista sovitaan aineenopettajan ja opinto-ohjaajan kanssa.

□

Oppilaitos saa julkaista tuloksen internetissä.

_____ 20____

______________________________
opiskelijan allekirjoitus

________________________________
huoltajan allekirjoitus
KÄÄNNÄ =====>

KIELIVALINTANI LUKIOSSA

(rastita)

□englanti □ranska □saksa
□englanti □ranska □saksa
□ruotsi
□ en opiskele ruotsia lukiossa, koska en ole

Pakollinen A-kieli
Valinnainen A-kieli
Pakollinen B1-kieli

opiskellut sitä peruskoulussa

B2-kieli

(peruskoulun 8. luokalla alkanut valinnainen kieli)

□ranska

□saksa

B3-kieli/kielet (lukiossa alkava valinnainen kieli)

□espanja □ranska

□saksa

□venäjä

*******************************************************************************************************************
MATEMATIIKAN VALINTA
Matematiikan taso valitaan 1. jakson aikana.
Alustava valintani on

□lyhyt matematiikkka □pitkä matematiikka □en tiedä vielä

********************************************************************************************************************
MUUT KURSSIVALINNAT
Katsomusaine

□ev.lut.uskonto

□ortodoksinen uskonto □elämänkatsomustieto

*******************************************************************************************************************
PERUSKOULUA KERTAAVAT KURSSIT (rastita)
Kertauskurssi on suositeltava, jos peruskoulun arvo on alle 8.

□ÄI10
□ENA10
□RUB10

Äidinkielen taitoa vahvistava kurssi
Englannin starttikurssi
Ruotsin starttikurssi

******************************************************************************************************************
HAEN LUONNONTIEDELINJALLE JA MINUA KIINNOSTAVAT LUONNONTIEDEAINEISTA

□biologia

□maantiede

□fysiikka

□kemia

OHJEITA VALINTAKORTIN TÄYTTÄJÄLLE
Valintakortin viimeinen jättöpäivä on ma 3.4.2017.
Viimeisen todistuksen lukuaineiden keskiarvo on ehdottomasti merkittävä valintakorttiin.
Myös urheiluvalmennukseen haku merkitään valintakorttiin, samoin LUKI-häiriö.
Jos opiskelet lukiossa A-saksaa tai A-ranskaa, muista valita toiseksi A-kieleksi englanti.
Merkitse myös, kumman valitset pakolliseksi.
Jos haluat aloittaa valinnaisen peruskoulussa opiskelemasi kielen alusta lukiossa, merkitse
valintarasti B3-kielen kohdalle. Jos haluat jatkaa valinnaista peruskoulussa opiskelemaasi
kieltä, merkitse rasti B2-kielen kohdalle.
Voit valita elämänkatsomustiedon (ET) katsomusaineeksi lukiossa vain siinä tapauksessa, että et
kuulu mihinkään uskontokuntaan.
Muista valita peruskoulua kertaavia kursseja niistä aineista, joissa sinulla on peruskoulun
todistuksessa arvosana alle 8. Kertauskursseja järjestetään vain 1. jaksossa.
Rehtori tekee valintakorttiin merkitsemiesi valintojen perusteella sinulle lukujärjestyksen
1. jaksoon. Ensimmäisen jakson aikana saat ohjeet, mitä muita kursseja sinun pitää valita
1. lukiovuonna. Ohjeiden perusteella teet itse seuraavien jaksojen kurssivalinnat ja lukujärjestykset
Wilmaan.

*******************************************************************************************************************************
OPISKELIJAVALINNAN TULOKSET JA OPISKELUPAIKAN VAHVISTAMINEN
Sveitsin lukioon valituksi tuleminen ilmoitetaan kirjeitse kotiosoitteeseen to 15.6.2017. Lukiopaikan
vastaanottaminen vahvistetaan tuomalla alkuperäinen peruskoulun päättötodistus infotilaisuuteen
ma 19.6.2017 klo 13.00–16.00.

