
LUKIOON PYRKIVÄN VALINTAKORTTI  lv 2022-2023

Lomake lähetetään Arkadian yhteislyseoon 25.3.2022 mennessä

Henkilötiedot ______________________________________________________________________
Sukunimi Etunimet (kutsumanimi alleviivattuna)

______________________________________________________________________
Henkilötunnus Yläkoulu

______________________________________________________________________
Lähiosoite Postinumero ja –toimipaikka

______________________________________________________________________
Oma puhelinnumero Huoltajan puhelinnumero ja sähköposti

______________________________________________________________________
Opiskelijan sähköposti Viimeisin lukuaineiden ka.

______________________________________________________________________
Uskonto/siviilirekist. äidinkieli

Toisen ______________________________________________________________________
asteen 1. hakutoive: oppilaitos linja
hakutoiveet

______________________________________________________________________
2. hakutoive: oppilaitos linja

_____________________________________________________________________________
3.hakutoive: oppilaitos linja

Perus- _____________________________ ___________________________________
koulussa A1-kieli Valinnainen A2-kieli (4.-5. luokalla alkanut)
opiskellut
kielet _____________________________ ___________________________________

B1-kieli (toinen kotimainen) Valinnainen B2-kieli (peruskoulun 8. luokalla alkanut)
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Kielivalinnat A-kielet ovat ala-asteen alimmilla. luokalla alkaneita pitkiä kieliä. Arkadian yhteislyseossa kielten
lukiossa ryhmän perustamisen edellytyksenä on, että kymmenen opiskelijaa valitsee kyseisen kielen.

Myöhemmin opinnoissa A-kielten ryhmiä saatetaan yhdistellä B-kielen ryhmiin valintojen määrän
mukaan.

B1-kieli on peruskoulussa alkanut toinen kotimainen kieli.

B-kielet ovat vapaaehtoisia joko lukiossa alkavia tai peruskoulusta jatkavia kieliä. Valitse myös
B-kielen varavalinta. Varavalintaa tarvitaan, jos haluttu kieliryhmä ei toteudu vähäisen
osallistujamäärän vuoksi.Opiskelijoiden valintojen määrän mukaan B-kielten alkavien ja jatkavien
ryhmiä voidaan myös yhdistellä.

A-kielet B1-kieli B-kielet B-kielen varavalinta

( )  englanti ( )  ruotsi ( )  espanja _________________
( ) ruotsi ( )  ranska _________________
( )  saksa ( ) saksa _________________

( )  italia _________________

Muut valinnat Matematiikka Katsomusaineet        Muut valinnat (pakollisten kurssien lisäksi)

lukion 1. ( )  pitkä matematiikka ( )  Ev.lut. ( )  biologian syventävät kurssit
vuonna ( )  lyhyt matematiikka ( )  Ortod. ( ) fysiikan syventävät kurssit

( )  ET ( )  historian syventävä kurssi (HI4)
( )  muu,mikä ( )  kemian syventävät kurssit

Joko  ( ) kuvataide (KU2)  tai  ( ) musiikki (MU2)

( )  urheiluvalmennus, laji ___________________
(toimita erillinen ilmoittautumislomake
ainevalintakortin yhteydessä)

Haluaisin valita seuraavat johdantokurssit (peruskoulua kertaavat kurssit)
( ) englanti ( )  B1-ruotsi

Viimeisin arvosanani englannissa ___, ruotsissa ___ (johdantokursseja varten)

Allekirjoitus

( ) Olen keskustellut huoltajani kanssa valinnoista ja hän hyväksyy ne.

____________________________ _________________________
päiväys opiskelijan allekirjoitus
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