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Lukiokoulutuksen opetussuunnitelmajärjestelmän osia ovat
• lukiolaki (714/2018)
• valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksesta (810/2018)
• Opetushallituksen määräys lukion opetussuunnitelman perusteista
• koulutuksen järjestäjän hyväksymä opetussuunnitelma
• vuosittain laadittava opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma.
Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat paikallisen
opetussuunnitelman näiden lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaan,
jollei opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämästä järjestämisluvasta muuta
johdu. Jos lukiokoulutuksen järjestämislupaan liittyy erityinen
koulutustehtävä, siihen liittyvät määräykset otetaan huomioon
opetussuunnitelmaa laadittaessa. Lukiokoulutus on kokonaisuus, jossa eri
toimintojen tavoitteet ja sisällöt liittyvät yhteen jamuodostavat opetuksen ja
toimintakulttuurin perustan.
Lappajärven lukiokoulutuksen geolukiossa noudatetaan nuorille tarkoitetun
lukiokoulutuksen tuntijakoa. Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen
oppimäärän laajuus on 150 opintopistettä. (Lukiolaki 714/2018, 10 § 3
mom.)Tähän tuntijakoon on lisätty paikalliset valinnaiset opinnot.
Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun hän on suorittanut
oppiaineiden oppimäärät hyväksytysti ja lukio-opintojen vähimmäismäärä
150 opintopistettä täyttyy. Lukion oppimäärän tulee sisältää vähintään 20
opintopistettä valtakunnallisia valinnaisia opintoja. Muista kuin pakollisista
ja valtakunnallisista valinnaisista opinnoista voidaan lukea mukaan lukion
oppimäärään vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat opinnot.
Uuden opetussuunnitelman mukainen opetus alkaa ensimmäisen
vuosiluokan osalta elokuussa 2021. Tätä varten on ensimmäisessä vaiheessa
aiheellista hyväksyä uusi tuntijako, jonka pohjalta uuden opiskelijat
pääsevät tekemään valintoja jo tänä keväänä. Koko opetussuunnitelma tulee
hyväksyttäväksi myöhemmin keväällä.
Liitteessä 5 on uusi geolukion tuntijako, se löytyy myös
https://peda.net/lappajarvi/lukio/lops2019/ot/lappajarven-geolukion-tuntijak
o. Liitteessä 6 on eritelty erikseen lukion omat paikalliset opinnot. Liitteestä
5 näkee kuinka opetussuunnitelman moduulit on tarkoitus järjestää
opintojaksoina; samalla siinä on jo hahmotelma opintojen järjestyksestä
(punaiset 1. vuotena, mustat 2. vuotena ja vihreät 3. vuotena). Ylärivillä on

opetussuunnitelman moduulit, jotka on jaettu sitten eri opintopistemäärän
sisältäviksi opintojaksoiksi. Esimerkiksi AI 1 opintojakso on sama kuin
moduuli 1 (2 opintopistettä) ja AI 2 opintojakso sisältää moduulit 2 ja 3 (1 +
1 opintopistettä). Kaikki opinnot ja niiden sisällöt, tavoitteet, arviointi ja
laaja-alaisen osaamisen osa-alueet näkyvät pedanetista
Lukion omat opintojaksot näkyvät oppiaineiden kohdalta Paikalliset
valinnaiset opintojaksot
https://peda.net/lappajarvi/lukio/lops2019/oppiaineet.
Tuntijakoa on valmisteltu neljän Järviseudun lukion yhteistyönä ja
valmistelutyössä ovat olleet mukana opettajat. Myös opiskelijoille ja
huoltajille on varattu mahdollisuus kommentoida tuntijakoa.
Samalla voidaan hyväksyä myös lukion kieliohjelma samalta
tuntijako-sivulta pedanetistä; A1-kieli on englanti, B1- kieli on ruotsi sekä
eri kieliä voi opiskella B2- tai B3-kielinä. Myös suomi toisena kielenä eli
S2-opinnot kuuluvat lukion opetussuunnitelmaan. Myös muita vieraita
kieliä voidaan hyväksyä A- tai B-kielinä, jos niitä on opiskeltu
valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden mukaan.
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Sivistyslautakunta hyväksyy Lappajärven geolukion uuden tuntijaon sekä
kieliohjelmat opetussuunnitelmaa 2021 varten.
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