HYVÄT UUSIEN OPISKELIJOIDEN VANHEMMAT!
Toivotamme nuorenne lämpimästi tervetulleeksi Olarin lukioon ja teidät vanhemmat lukiomme
vanhempainyhdistykseen. Ohessa muutama etukäteistieto tulevasta lukuvuodesta:
LUKUVUODEN 2018-2019 TYÖ- JA LOMA-AJAT:
syyslukukausi to 9.8. - pe 21.12.2018
kevätlukukausi ma 7.1. - la 1.6.2019
1. jakso 9.8.-28.9.2018
-Etkot (ensimmäisen vuosikurssin tutustumisilta, mukana ryhmänohjaajat, rehtori ja
tutorit) ti 14.8.2018 lukion 1. Vsk opiskelijoilla työpäivä 16-20
- 1. vk:n vanhempainilta ke 23.8. klo18-20.30
2. jakso 1.10.-27.11.2018
- syysloma ma 15.10. - pe 19.10.2018
3. jakso 28.11.-1.2.2019
- joulukirkko/Usva pe 21.12. klo 13.30-14.30
- Puurojuhla ke 19.12. klo 18-21
Ma 7.1.2019 ensimmäinen koulupäivä
4. jakso 4.2.-3.4.2019
- talviloma (viikko 8) ma 18.2. - pe 22.2.2019
(Abiturienttien viimeinen koulupäivä on torstai 14.2.2019)
5. jakso 4.4.-1.6.2019
- Lukion 1. ja 2. vsk:n kevätjuhla on pe 31.5.2019 klo 10.
Lukiossa opiskellaan 2016 uudistetun Opetussuunnitelman mukaisesti. Opetussuunnitelman sisältö
löytyy pääpiireteittäin MiniOpsista ja tarkemmin Olarin lukion Opetusuunnitelmasta. Nämä
löytyvät lukion kotisivuilta www.olari.fi. Lukion opetussuunnitelma sisältää myös oppiaineiden
välisiä ja oppiaineiden yhteisiä kursseja. Näistä mainittakoon TO (teemaopinnot) ja TA (taiteiden
väliset) kurssit. Eri kursseilla käytetään monipuolisia oppimistapoja. Lukio-opiskelijan on otettava
paljon vastuuta omasta oppimisestaan, kotien tuki opiskelussa on silti tärkeää. Kursseista saatava
arvosana perustuu monipuoliseen näyttöön kurssin aikana sekä erimuotoisiin arviointeihin.
Lukiossamme järjestetään monia erilaisia intensiivikursseja sekä viikonloppuisin että kouluaikana.
Omat poissaolot koulutyön ollessa käynnissä ovat haitallisia opiskelujen etenemisen kannalta.
Toivomme kotien ajoittavan yksityiset lomansa koulun lomien ajaksi. Ryhmänohjaaja voi myöntää
lomaa enintään yhden viikon. Yli viikon lomista päättää rehtori. Loma anotaan wilmasta löytyvällä
anomuksella.
Kannattaa muistaa, että runsaat poissaolot vaikuttavat aina oppimiseen ja kurssista
muodostuvaan arvosanaan.
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Lukiolainen tarvitsee käyttöönsä tietokoneen. Myös tabletista on apua lukio-opinnoissa, mutta se ei
ole välttämätön. Olarin lukion koti- ja kouluyhdistys tarjoaa yhdessä Ilona IT:n kanssa iPadejä sekä
tietokoneita leasing-sopimuksella. Lukio tarjoaa opiskelijoille HS:n digitunnukset.
Käytämme tiedotuskanavina koulumme kotisivuja www.olari.fi, sähköistä kalenteria ja
wilmaa. Toivon teidän seuraavan näitä aktiivisesti. Syksyllä koulun kotisivuilta löytyy lukion
opinto-opas ja miniOPS, josta käytänteemme ja opetussuunnitelmamme löytyvät.
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