Kymppiluokka eli perusopetuksen lisäopetus Pohjankartanon koulussa lv 2019-2020
Oulun kaupungin lisäopetus on tarkoitettu oululaisille peruskoulun päättäneille nuorille. Syksyllä 2019 lisäopetukseen
voidaan ottaa oululainen nuori, joka on saanut perusopetuksen päättötodistuksen joko vuonna 2019 tai 2018.
Opiskelu alkaa maanantaina 12.8.2019 klo 9.00 Pohjankartanon koululla ensimmäisen kerroksen luentosalissa.

Opintojen tavoite:
Lisäopetus eli kymppiluokka on tarkoitettu peruskoulun päättäneille nuorille, jotka eivät saaneet jatkoopiskelupaikkaa tai tarvitsevat lisäaikaa jatkokoulutuksen suunnitteluun. Tavoitteena on
- elämänhallinnan tukeminen ja sisäisen yrittäjyyden vahvistaminen
- jatko-opiskeluvalmiuksien parantaminen ja peruskouluaineiden kertaaminen
- opiskelu- ja tiedonhankintataitojen kehittäminen
- työelämätaitojen ja -tuntemuksen lisääminen
- jatkokoulutusmahdollisuuksien ja oman jatko-opiskelupaikan selkiytyminen.
Kymppiluokalla on mahdollisuus korottaa peruskoulun arvosanoja. Jatkokoulutukseen hakiessa kymppiluokan
todistuksesta huomioidaan korotetut arvosanat. Lisäksi koko kymppiluokan suorittamisesta saa lisäpisteitä, jos
hakee ammatilliseen koulutukseen.

Opintojen laajuus:
Opintojen laajuus on 1100 tuntia (30 t/viikko). Opiskeluaika on yksi lukuvuosi.

Opintojen sisältö:
Opiskelija laatii yhdessä vastuuopettajansa kanssa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, joka sisältää
perusopetuksen yhteisiä ja valinnaisia oppiaineita, työelämään tutustumista ja valinnaisia muita opintoja
yhteensä vähintään 30 tuntia viikossa.
Osa oppiaineista on kaikille kymppiluokkalaisille yhteisiä. Näitä ovat äidinkieli, vieras kieli, ruotsi, matematiikka,
tieto- ja viestintätekniikka, oppilaanohjaus ja TET. Lisäksi oppilas valitsee opinto-ohjelmaansa viisi muuta
perusopetuksen oppiainetta. Työelämään tutustumista on vähintään yksi päivä viikossa koko lukuvuoden ajan.
Opintoihin sisältyy myös ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen tutustumista. Kymppiluokan
hyväksytty suorittaminen edellyttää säännöllistä osallistumista sekä oppiaineopintoihin että työelämään
tutustumiseen.

Kustannukset:
Kymppiluokalla opetus, peruskouluaineiden oppikirjat, kouluruokailu ja kouluterveydenhoito ovat opiskelijalle
maksuttomat. Oululaisten kymppiluokkalaisten koulumatkat korvataan, jos koulumatka on yli viisi kilometriä.

Hakeminen:
Kymppiluokalle haetaan netissä osoitteessa www.opintopolku.fi. Hakuaika syksyllä 2019 alkavalle
kymppiluokalle on 21.5.-23.7.2019. Tieto opiskelijavalinnasta ilmoitetaan hakijalle aikaisintaan 2.8.2019 ja
opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 16.8.2019.
Kaikille keväällä 2019 peruskoulun päättäneille oululaisille hakijoille, joilla ei ole opiskelupaikkaa toisella
asteella, varataan mahdollisuus kymppiluokkaopintoihin joko Pohjankartanon kymppiluokalla tai Tiernan
koulussa erityisopetuksen kympillä.

Lisätiedot:
Pohjankartanon koulun rehtori puh. 044 7039060, koulusihteeri puh. 044 7039061 ja opinto-ohjaajat puh. 044
7039062 ja 044 7039063

www.ouka.fi

