Be
cool
”Helpompaa kuin luulin”
”En ole katunut kertaakaan.”

go to high school
Iisalmen lyseo
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JUURI NYT MIETIT, mitä haluat
tehdä tulevaisuudessa.

Mahdollisuuksia on paljon, mutta
meidän mielestämme Iisalmen
lyseo on tosi hyvä vaihtoehto!
IISALMEN LYSEOSSA PARASTA ON
innostunut ja avoin ilmapiiri, joten
sinun on helppo tutustua uusiin,
hienoihin ihmisiin. Opiskelijoiden
tilassa eli luolassa on mukava
viettää aikaa yhdessä, pelata biljardia,
kuunnella musiikkia ja juoda kahvia.
LUKIOAIKA MENEE NOPEASTI,
mutta täällä saat vielä lisäaikaa
pohtia, mihin ammattiin haluat.
Lyseon opiskelijat
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Arvoisa

yhdeksäsluokkalainen
LAADUKAS KOULUTUS ON
SINULLE TÄRKEÄÄ
Se auttaa sinua saamaan tulevaisuudessa töitä ja jopa hyvää palkkaa.
Lukiokoulutus on paras ja suosituin
reitti korkeakouluopintoihin.

Tervetuloa lyseoon!
Pasi Tolonen, rehtori
Iisalmen lyseo

IISALMEN LYSEO ON YLÄ-SAVON
LUKIOISTA SUURIN. Lyseossamme
on myönteinen ilmapiiri ja laadukas
opetus. Myös omien tavoitteiden
mukainen lukujärjestys ja uusi
opetusteknologia innostavat
opiskelijoita, mikä näkyy hyvinä
oppimistuloksina ja erinomaisina
jatko-opiskeluvalmiuksina.
Olet tervetullut meille
kasvamaan ja oppimaan!
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Yleistietoa

lukiokoulutuksesta
Lukio-opintoihin kuluu yleensä kolme vuotta, mutta voit suorittaa
opinnot lyhyemmässä tai pitemmässä ajassa (2–4 vuodessa).

Miksi lukioon?
• Lukio on suorin ja varmin reitti yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin.
• Lukiossa sinulla on aikaa miettiä tulevaa ammattiasi.
• Lukiossa saat suunnitella opintojasi itse ja valita sinulle
mieluisia syventäviä opintojaksoja.
• Lukion antamaa yleissivistystä voit hyödyntää työelämässä,
jossa arvostetaan lukiossa opittavia tietoja ja taitoja.
• Opit tuntemaan vahvuutesi ja ottamaan vastuuta.
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Lukion perinteitä
PENKKARIT vietetään helmikuussa, kun abiturienttien varsinainen opiskelu päättyy ennen lukulomaa ja ylioppilaskirjoituksia. Penkkariperinteisiin
kuuluvat mm. hauska juhla kulttuurikeskuksessa, kantaminen pois lyseosta
ja penkkariajelu.
VANHOJENTANSSIT on vuosikymmeniä vanha perinne lukioissa. Toisen
vuosikurssin opiskelijat opettelevat kurssilla salonkitansseja ja esittävät niitä
nuoremmille lyseolaisille ja perheille.
YLIOPPILASJUHLAA vietetään sekä syksyisin että keväisin. Uudet ylioppilaat saavat tutkinnon merkiksi ylioppilaslakin, joka on perinteisesti merkki
sivistyksestä ja oppineisuudesta.

Lukiosta jatko-opintohin
Lukion jälkeen voit jatkaa opintojasi
• yliopistossa
• ammattikorkeakoulussa
• toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa
• ulkomailla
Lukioaikana saavutat täysi-ikäisyyden, solmit uusia ystävyyssuhteita ja saat
luottamusta omiin kykyihisi! Lukio on monipuolisuudessaan vailla vertaa!
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Saavuta tavoitteesi

Iisalmen lyseossa
” Onneksi tulin Iisalmen lyseoon!”
” Kaikki ovat tervetulleita, eikä ketään syrjitä.”
” Saan tehdä lukujärjestyksen oman jaksamisen mukaan.”
SINÄ OLET ETUSIJALLA Iisalmen lyseossa. Opettajat, opinto-ohjaajat,
erityisopettaja, koulukuraattori, terveydenhoitaja ja muu henkilökunta
huolehtivat opintojesi sujumisesta parhaalla mahdollisella tavalla.
LYSEOSSA VOIT KESKITTYÄ SINUA KIINNOSTAVIIN
OPINTOIHIN JA HARRASTUKSIIN
• Voit kasvaa maailmankansalaiseksi opiskelemalla kieliä, osallistumalla
kansainvälisiin projekteihimme ja lähtemällä mukaan kielimatkoillemme.
• Yrittäjyyskurssimme vahvistavat taitojasi toimia vaikkapa miniyrittäjänä.
• Sinulla on mahdollisuus suorittaa lukion ohella ammatillinen tutkinto
MAHIS-yhteistyöverkostossa.
• Urheiluakatemiassa voit jatkaa harrastustasi aktiivisesti ja tehokkaasti.
• Musiikin opiskelu onnistuu yhteistyössä Ylä-Savon musiikkiopiston kanssa.
IISALMEN LYSEOSSA VOIT OPISKELLLA kaikkia oppiaineita enemmän
kuin opetussuunnitelma edellyttää. Näin varmistat osaamisesi.
Lukiovertailuissakin lyseo loistaa!
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Suunnittele
Iisalmen lyseoon oma erikoislukiosi!
Syventävien ja soveltavien opintojaksojen avulla voit täydentää tietojasi ja
taitojasi. Valitse oma polkusi oman mielenkiintosi ja jatko-opintosuunnitelmiesi
mukaan. Voit valita kursseja yhdestä tai useammasta polusta!

TAITEEN JA
MEDIAN POLKU

Kehitä luovuuttasi
monipuolisesti musiikissa,
kuvataiteessa tai
mediaopinnoissa.

URHEILUN JA
HYVINVOINNIN
POLKU

Keskity omaan urheiluuraasi sekä opi lisää
terveydestä ja hyvinvoinnista.

KULJE OMIA POLKUJASI!
Iisalmen lyseossa on
valinnanvaraa! Lukuvuoden
aikana on tarjolla lähes
400 opintojaksoa.

YRITTÄJYYDEN JA
YHTEISKUNTATIETEIDEN POLKU

Syvennä osaamistasi
yrittäjyydestä ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.
Valmistaudu
kaupalliselle alalle.

TEKNIIKAN JA
LUONNONTIETEIDEN POLKU
Vahvista valmiuksiasi
lääketieteellisille,
luonnontieteellisille ja
teknisille aloille.

KIELTEN JA
KANSAINVÄLISYYDEN POLKU
Laajenna kielitaitoasi
ja luo kansainvälisiä
kontakteja.
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IISALMEN LYSEO

Haukiniemenkatu 12
74100 Iisalmi
............................................................
Puh. 040 830 4368
lyseo@iisalmi.fi
............................................................
www.iisalmi.fi/lyseo

iisalmenlyseo
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Osoitelähde: Iisalmen kaupungin perusopetuksen oppilasrekisteri
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