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1. Kansilehti
KOULU

Someron lukio

KOULUN TOIMINTAKERTOMUKSEN KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN
Koulu
Oppilaiden/opiskelijoiden osuus suunnittelussa
Lukuvuoden 2017 – 2018 kurssisuunnittelun
lähtökohtana on ollut opiskelijoiden esittämät
henkilökohtaiset opintotoiveet sekä abiturienttien
osallistuminen syksyn 2017 yo-kirjoituksiin.

Opettajakunta käsitellyt
Pvm

§

22.5.2018

4,5,8

Pvm

§

Rehtori
Päiväys ja allekirjoitus
Somero 13.6.2018

_Merja Klemola______________________
Merja Klemola

Sivistysjohtaja hyväksynyt
Pvm

§

10.8.2018

311

Päiväys ja allekirjoitus
___10.8.2018_____

__Minna Mäkelä-Rönnholm_____________

Lautakunta vahvistanut
Pvm

§

30.8.2018

78
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Kerro lyhyesti miten toimintasuunnitelma toteutui (keskeiset asiat).

2. Kehittämiskohteiden toteutuminen
1. Uuden koulun käytänteet ja muuttaminen uuteen kouluun
Toteutui suunnitelman mukaisesti
Toteutui osin / seuraavin muutoksin:
Opetustyö uudessa koulussa alkoi suunnitellusti 26.2. Uusia käytänteitä on luotu. Uusien käytänteiden
luominen on vielä kesken.
Mahdolliset jatkoehdotukset:
Uudessa rakennuksessa on oltu vasta niin lyhyt aika, että käytänteiden luominen on vielä kesken.
Tarvitaan kokonainen lukuvuosi uudessa koulurakennuksessa, että käytänteet saadaan luotua.
2. Arvioinnin monipuolistaminen vastaamaan uuden opetussuunnitelman vaatimuksia
Toteutui suunnitelman mukaisesti
Toteutui osin / seuraavin muutoksin:
Opettajat ovat käyttäneet erilaisia uuden opetussuunnitelman mukaisia arviointitapoja. Jotkut tavat
ovat osoittautuneet hyviksi ja toisia on vielä kehitettävä.
Mahdolliset jatkoehdotukset:
Arviointia kehitetään edelleen ja seurataan mitä muualla tehdään.
3. Tvt:n käytön kehittäminen
Toteutui suunnitelman mukaisesti
Toteutui osin / seuraavin muutoksin:
Mahdolliset jatkoehdotukset:

Liikkuva koulu –hankkeen toteutuminen:
(toiminnan organisointi, toiminnan sisältö, henkilökunnan osallistuminen, oppilaiden osallisuus, yhteistyö oppilaiden
liikkumisen edistämiseksi)
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3. Koulun toiminta

1.

Opetuksen yleinen järjestäminen
Opetus uudessa koulurakennuksessa musiikin opetusta lukuun ottamatta alkoi 26.2.
Toteutui muilta osin suunnitelman mukaisesti.

2.

Kurssitarjonta
Saksan SAB37/SAB25- ja SAB38/SAB26-kursseille sekä ranskan RAB36/RAB24-kurssille osallistui
niin paljon opiskelijoita, että ne toteutettiin kokonaisina kursseina suunnitellun puolikkaan sijaan.
Vanhan opetussuunnitelman mukainen KU5 kurssi toteutettiin kolmannen vuoden opiskelijoiden
toiveesta. Draaman DR1-kurssille ilmoittautui niin paljon opiskelijoita, että se jaettiin kahteen
ryhmään. Draama DR3-kurssia ei pidetty, koska kurssille ei tullut opiskelijoita.
Historia HI5-kurssille ilmoittautui niin vähän opiskelijoita, että se toteutettiin puolikkaana kurssina.
Toisen vuoden opiskelijoita osallistui niin monta kevään terveystiedon ylioppilaskirjoituksiin, että
heille järjestettiin TE3-kurssin opetus puolikaskurssina.
Uudessa opetussuunnitelmassa olevien teemaopintojen mukaisen täysin uuden kurssin
suunnittelu ja toteuttaminen aloitettiin. Osa opiskelijoista aloitti kurssin suorittamisen 31.5.-1.6.
pidetyssä yökoulussa.
Toteutui muilta osin suunnitelman mukaisesti.

3.

Koulun järjestämät uskonnolliset tilaisuudet
Seurakunnan päivänavaukset pidettiin: 27.9., 27.10., 24.11., 12.12., 26.1., 25.4. ja 16.5.
Kevätkirkko oli 1.6.

4.

Koulun ulkopuolinen toiminta
Toteutui suunnitellusti seuraavin tarkennuksin/muutoksin/lisäyksin:
Biologian ja kemian yhteinen retki ei toteutunut.
BI6-kurssille ei tänä lukuvuonna kutsuttu vierailijaa.
BI6-kurssilaiset tekivät retken Torronsuolle 6.9.
Viime lukuvuoden karonkan tekijöistä halukkaiden teatteriretki Helsinkiin Q-teatteriin.
DR1-opiskelijoiden opintoretket Helsingin Kansallisteatteriin 3.11. (toisen vuoden opiskelijat)
ja 28.4. (ensimmäisen vuoden opiskelijat).
Kiiruun koulun ja Someron lukion kevätkonsertti Kirkonmäen koululla 2.5.

5.

Yhteistyö muiden oppilaitosten/somero-opiston/nuorisotoimen/järjestöjen/yhdistysten kanssa
Yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa toteutui pääosin suunnitellulla tavalla seuraavin poikkeuksin:
Emme olleet edustettuina ns. Sykäys-tiimissä.

6.

Kansainvälinen toiminta ja kansainväliset yhteydet
Toteutui suunnitelman mukaisesti.

8.

Kodin ja koulun yhteistyö/yhteistyö muiden tahojen kanssa
Toteutui suunnitellusti seuraavin muutoksin/lisäyksin:
Yhteiskuntaopin kurssilla opiskelijat kävivät tutustumassa Someron säästöpankkiin ja
Someron osakesäästäjien toimintaan.
Lukiolaisia osallistui Someron säästöpankin ja Someron osakesäästäjien järjestämään
sijoituskilpailuun.
Noin 5-10 lukiolaista osallistui Suomi-Amerikka Yhdistysten Liiton kirjoituskilpailuun syyskuussa.
Noin 5-10 lukiolaista osallistui Finnish-British Societyn kirjoituskilpailuun tammikuussa.
Abiturientti osallistui ruotsin kielen kirjoituskilpailuun tammikuussa.
Toisen vuosikurssin opiskelijoita osallistui neljä ruotsin kielen kirjoituskilpailuun huhtikuussa.
Yrittäjyyskurssilla opiskelijat perustivat oikealla rahalla toimivia yrityksiä Nuori yrittäjyys ry:n
Vuosi yrittäjänä ohjelman puitteissa.
Uudessa koulurakennuksessa järjestettiin avoimet ovet 28.3. ja 29.3.
Lähilukio yhdistyksen kehittämisseminaari järjestettiin 19.-20.4. Lukion opiskelijakunnan hallitus
hoiti kahvituksen järjestämisen.
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Oppilashuollon järjestäminen
Toteutui suunnitellulla tavalla.

Muuta huomioitavaa
STT julkaisi ylioppilaslautakunnalta saamiensa tietojen avulla vertailutilaston kevään 2018
ylioppilaskirjoitusten tuloksista. Siinä otettiin huomioon opiskelijoiden arvosanat heidän tullessa
lukioon. Someron lukio oli Varsinais-Suomen lukioista jaetulla 9. sijalla.
Yksi suoritti musiikin lukiodiplomin.
Kuvataiteen lukiodiplomin suoritti neljä opiskelijaa. Diplomin tekijät pitivät verkkonäyttelyn
sosiaalisessa mediassa. Lisäksi viisi opiskelijaa suoritti liikunnasta lukiodiplomin.
Neljä opiskelijaa suoritti äidinkielestä puheviestinnän päättökokeen. Lisäksi opiskelijat suorittivat
runsaasti englannin ja ruotsin kielestä suullisen kielitaidon kokeita. Nämä ovat valtakunnallisia,
vapaaehtoisia näyttökokeita, joista he saavat erillisen todistuksen päättötodistuksen liitteeksi.

