PORIN LYSEON LUKION VALINTAKORTTI ENSIMMÄISEN
VUODEN OPISKELIJOILLE
Sukunimi

Etunimi

Henkilötunnus

Perusopetuksen yläkoulu

Lukuaineiden keskiarvo (arvio päättötod.)

Katsomusaine (alleviivaa)

Osoite, postinumero ja postitomipaikka

Sähköpostiosoite

Äidinkieli

Yhteishaun hakutoivejärjestys opintopolussa

Oppilaitos:

Linja:

uskonto ev.lut./uskonto ort./elämänkatsomustieto

1.
2.
3.
4.
5.

VALINTANI LUKIOSSA:
SUOMI
TOINEN KOTIMAINEN KIELI (RU)
VIERAAT KIELET A-KIELENÄ
(alakoulussa alkanut kieli)
VIERAAT KIELET B2-KIELENÄ
(yläkoulussa alkanut kieli)
VIERAAT KIELET B3-KIELENÄ
(lukiossa alkava kieli)

äidinkieli ja kirjallisuus
suomi toisena kielenä
a-kieli (alakoulussa alkanut)
b1-kieli (yläkoulussa alkanut)
englanti
saksa
venäjä
saksa
ranska
venäjä
saksa
ranska
venäjä
latina
italia
MATEMATIIKKA
pitkä oppimäärä
lyhyt oppimäärä
LISÄKSI LUKIOSSA OPETETAAN SEURAAVIA REAALIAINEITA SEKÄ TAITO- JA TAIDEAINEITA. LAITA RASTI,
MIKÄLI HALUAT OPISKELLA AINETTA PAKOLLISIA KURSSEJA LAAJEMMAN OPPIMÄÄRÄN
REAALIAINEET
uskonto, ev.lut.
uskonto, ortod.
elämänkatsomustieto
filosofia
psykologia
historia
yhteiskuntaoppi
fysiikka
kemia
biologia
maantiede
terveystieto
TAITO- JA TAIDEAINEET
liikunta
kuvataide
musiikki
TUKIKURSSIT PERUSOPETUKSESTA LUKIOON SIIRRYTTÄESSÄ
äidinkieli
englanti
ruotsi
matematiikka, pitkä
matematiikka, lyhyt
MUU KOULUKOHTAINEN KURSSITARJONTA ENSIMMÄI SENÄ LUKIOVUOTENA
ilmaisutaidon linja
englanninkielisen
liiketalous
painotuksen linja
atk
neuvottelutaito- ja
luova kirjoittaminen (ÄI)
kokoustekniikka (ÄI)
kirjallisuusdiplomi (ÄI)
Debating (ENA)
_____________________
Business English (ENA)
latinan mytologia (LA)
_____________________
Päiväys

Oppilaan allekirjoitus

Huoltajan allekirjoitus

_____._____.20____

KÄÄNNÄ à

MIKÄLI HAET ILMAISUTAIDON LINJALLE:
Valinnassa painotetaan peruskoulun päättötodistuksen keskiarvoa laskettaessa äidinkielen arvosanaa
painoarvolla kolme (3) sekä musiikin, kuvataiteen ja liikunnan arvosanoja painoarvolla kaksi (2). Valittavat
otetaan painotettujen keskiarvojen ja oppilaitoskohtaisten lisäpisteiden yhteenlasketun pistemäärän
mukaisessa järjestyksessä. Lisäpisteitä on mahdollista saada seuraavista kouluaikaisista harrastuksista
enintään kolme pistettä:
·

·

vähintään kaksi vuotta aktiivista harrastustoimintaa (ohjaajan todistus): musiikki, tanssi, teatteri,
kuvataide, sanataide, elokuva, käsityö, liikunta, partio, roolipelit, seurakunta- ja isostoiminta,
oppilaskunta, tukioppilas, lasten- ja nuortenparlamentti sekä kerhonohjaus; pisteiden arvioinnissa
tarkastellaan harrastustoiminnan kestoa (yhteensä vähintään kaksi vuotta 0,5p, vähintään neljä
vuotta 1p, vähintään kuusi vuotta 1,5p, vähintään kahdeksan vuotta 2p).
Toiminnasta harjoitustoiminnan ohjaajana on mahdollista saada lisäksi lisäpisteitä 1p (seuran tms.
todistus).

minulla on todistus/todistuksia harrastustoiminnasta yhteensä _____ vuoden ajalta
(harrastusseuran tms. todistus/todistukset liitteeksi)
minulla on todistus/todistuksia harrastustoiminnan ohjaamisesta yhteensä _____ vuoden ajalta
(harrastusseuran tms. todistus/todistukset liitteeksi)

MIKÄLI HAET ENGLANNINKIELISEN PAINOTUKSEN LINJALLE:
Asetuksessa mainittua valintakeskiarvoa laskettaessa painotetaan englannin kielen arvosanaa kolmella (3)
ja matematiikan arvosanaa kahdella (2). Valittavat otetaan lukuaineiden painotettujen keskiarvojen ja
oppilaitoskohtaisten lisäpisteiden yhteenlasketun pistemäärän mukaisessa järjestyksessä. Lisäpisteitä on
mahdollista saada
·

·

valintakokeesta (aine ja suullisen kielitaidon arviointihaastattelu); valintakokeesta voi saada
enintään 6p ja opiskelijaksi valittavan on saatava kokeesta 4p. Kutsu valintakokeeseen lähtee
yhteisvalinnassa ilmoittamaasi osoitteeseen.
sekä aiemmista opinnoista englanninkielisen opetussuunnitelman mukaan (aiemmat opinnot
vähintään 2 vuotta opintoja englanninkielisen opetussuunnitelman mukaan 1p, vähintään 5 vuotta
2p, vähintään 9 vuotta 3p)

minulla on aiempia opintoja englanninkielisen opetussuunnitelman mukaan vähintään ____ vuotta
(oppilaitoksen todistus opinnoista valintakortin liitteeksi)
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