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Tulosta

laatua
OPINTOJAKSOTARJONTAMME ON LAAJA
Valtakunnallisten opintojaksojen lisäksi tarjoamme paljon koulukohtaisia opintoja.
•

mahdollisuus opiskella myös A-ruotsia

•

pitkän matematiikan opintoja tarjolla jopa 30 opintopistettä

•

tarjolla saksaa, ranskaa ja espanjaa

•

useissa aineissa ylioppilaskokeeseen valmentavia kertaus- ja lisäopintoja abivuonna

•

laaja tarjonta myös taito- ja taideaineita

Opiskeluympäristö on viihtyisä, nykyaikainen ja sisäilmaltaan terve.
Opiskelijamme ovat motivoituneita, ja Sipoon lukioon tullaan keskimäärin keskiarvolla 8,5.
Tarkempaa tietoa keskiarvorajoista löytyy kotisivuiltamme (sipoonlukio.fi).
Opiskelijamme menestyvät keskimääräistä paremmin ylioppilaskokeissa.
•

Lukiossamme kirjoitetaan ylioppilaskokeen ylimpiä arvosanoja (laudatureita ja
eximioita) enemmän kuin valtakunnallisesti keskimäärin.

•

Lukiomme on menestynyt erinomaisesti lukiovertailuissa.

Kun ysiluokalla mietin jatko-opintopaikkaa, minulla oli parikin vaihtoehtoa.
Päädyin kuitenkin hakemaan Sipoon lukioon, sillä kulkuyhteydet Pornaisten
Laukkoskelta Nikkilään ovat niin toimivat. Myös lukion maltillinen koko
kiinnosti, koska toivoin saavani henkilökohtaista opetusta. Olen ollut valintaani
tyytyväinen, sillä Sipoon lukiossa on mielestäni taitavat opettajat, jotka
osaavat opettaa kiinnostavasti ja antavat paljon henkilökohtaista tukea
ja palautetta. Pidän siitä, että opettajiin on oikeasti tutustunut ja heidän
kanssaan on rentoa jutella.
Myös muut opiskelijat ovat tulleet tutuiksi, ja hyvän ilmapiirin vuoksi vähän
tuntemattomampienkin kanssa voi helposti tehdä esimerkiksi ryhmätöitä
eikä tarvitse turhaan jännittää. Lukiossa opiskelijat ovat hyvällä tavalla
aikuismaisia, mikä tekee opiskelusta mielekkäämpää.
Opetuksen sähköisyys oli aika suuri muutos yläkouluun verrattuna, ja
lukion alussa siihen piti vähän totutella. Nyt sähköinen opiskelu sujuu minulta

koulu ja minä

hienosti, ja korona-ajan etäopetuskin on sujunut hyvin. Opetus on ollut
laadukasta etänäkin ja yhteydet ovat toimineet.
Olen lukion aikana löytänyt oman
kiinnostuksen kohteeni, luonnontieteet.
Erityisesti maantiede kiinnostaa
minua, ja aionkin hakea opiskelemaan
sitä Helsingin yliopistoon. Koen, että
olen saanut lukiosta hyvät valmiudet
hakeutua jatko-opintoihin.

Miia Vuolle
lukion kolmannen vuosikurssin opiskelija

yksilöllisyyttä
MEILLÄ JOKAINEN OPISKELIJA ON YKSILÖ
•

Opiskelija saa tunnilla äänensä kuuluviin, ja opettajalla on mahdollisuus seurata
ja tukea jokaisen opiskelijan kehitystä.

•

Opiskelija saa paljon henkilökohtaista ohjausta ja kannustavaa palautetta.

•

Työrauha säilyy ja keskittyminen on helpompaa.

•

Hakuvaihtoehtoja on kaksi: yleislinja ja luonnontieteellis-matemaattinen linja
(Luma)

välittämistä
MEILLÄ JOKAINEN OPISKELIJA TUNNETAAN
JA JOKAISESTA PIDETÄÄN HUOLTA
•

Henkilökohtaiseen opinto-ohjaukseen on enemmän resursseja kuin
valtakunnallisesti keskimäärin.

•

Tarvittaessa tukea saa erityisopettajalta, terveydenhoitajalta, kuraattorilta 		
tai psykologilta.

•

Mahdollisiin ongelmiin puututaan nopeasti, ja aineenopettajat antavat
tarvittaessa lisäopetusta.

•

Matemaattisissa aineissa lisätukea tarjoaa jokaviikkoinen matikkapaja.

•

Opiskelijakuntamme osallistuu koulussa tehtäviin päätöksiin ja järjestää
virkistävää toimintaa.

•

Tutorit opastavat ja ohjaavat uusia opiskelijoita varsinkin opintojen
alkuvaiheessa.

•

Käytännön asiat hoituvat helposti, koska niin opettajat kuin koulun muukin
henkilökunta tulevat opiskelijalle tutuiksi.

Valitsin Sipoon lukion, koska se on lähellä ja sinne on helppo kulkea.
Sipoon lukioon oli turvallista tulla, sillä jo lukion alkaessa minulla oli paljon
kavereita. On kuitenkin ollut iloinen yllätys, että olen saanut lukion aikana
myös monta uutta ystävää.
Odotin lukiolta laadukasta opetusta ja sitä, että minut huomioidaan
yksilönä. Tämä on toteutunut, mutta sainkin myös enemmän. Lukio on ollut
ihan parasta aikaa elämässäsi. Erityisen paljon olen pitänyt siitä, että saa
itse päättää, mihin sitoutuu ja mihin oppiaineisiin panostaa. Opintojen lisäksi
lukioon kuuluu muutakin. Esimerkiksi wanhojen tansseista jäi minulle aivan
mahtavat muistot.
Sipoon lukiossa moni asia toimii hyvin: opettajat ovat päteviä, tunneilla on
hyvä työrauha ja koulurakennus on toimiva. Kahvilalle ja sen mukavalle pitäjälle

koulu ja minä

Annelle annan ison peukun. Kokonaisuudessaan Sipoon lukiossa parasta on
hyvä ilmapiiri.
Jatko-opintopaikkaa pohtivalle
ysiluokkalaiselle haluaisin sanoa,
että mieti, mitä itse haluat ja mistä
tykkäät. Tärkeintä on löytää omat
kiinnostuksen kohteet.

Myrsky Alatalo
lukion kolmannen vuosikurssin opiskelija

sujuvuutta
PYRIMME VARMISTAMAAN SUJUVAN OPISKELUN
JOKAISELLE OPISKELIJALLE
•

Oppivelvollisuuden pidentymisen myötä toisen asteen opinnot ovat maksuttomia,
joten opiskelija saa kaiken tarvitsemansa oppimateriaalin ilmaiseksi.

•

Lähilukioon on helppoa ja turvallista kulkea. Myös kauempaa kulkevien sujuva
koulumatka on varmistettu siten, että oppituntien alkamis- ja päättymisajoissa on
huomioitu linja-autoyhteyksien aikataulut.

•

Tarvittaessa järjestämme opetusta tai mahdollistamme opiskelun joustavin
järjestelyin esimerkiksi etäyhteyksien avulla.

•

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.

sähköisyyttä
OPISKELUSSA HYÖDYNNETÄÄN MONIPUOLISESTI
SÄHKÖISIÄ OPPIMISYMPÄRISTÖJÄ
Opiskelija saa lukio-opintojensa ajaksi käyttöönsä uuden tietokoneen lisälaitteineen.
Tietokone soveltuu lukio-opiskeluun ja on yhteensopiva sähköisen ylioppilastutkinnon
koejärjestelmän kanssa.
Opiskelija saa paljon tukea sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin valmistautumiseen, 		
ja opintojen alusta alkaen eri oppiaineissa harjoitellaan ylioppilaskokeen kannalta
keskeisiä taitoja.

monipuolisuutta
LUKIO-OPINNOT TARJOAVAT ELÄMYKSIÄ JA KOKEMUKSIA
Opiskelijoillamme on mahdollisuus osallistua kansainvälisiin projekteihin ja opintomatkoille.
Esimerkiksi espanjan opiskelijat suuntaavat säännöllisesti Madridiin.
Taito- ja taideaineiden, etenkin musiikin ja kuvataiteen, opintotarjonta on laaja ja 		
moni-ilmeinen.
•

Musiikin opintojaksoja on paljon, ja ne tarjoavat myös käytännön musisointi- ja
esiintymismahdollisuuksia.

•

Kuvataiteen opiskelu on monimuotoista: opinnot tukevat opiskelijan omaa 		
luovuutta ja harjaannuttavat eri tekniikoissa. Opintojaksoihin kuuluu vierailuja 		
museoissa ja kulttuuritapahtumissa.

•

Opiskelija voi osoittaa omaa erityisosaamistaan suorittamalla kuvataiteen, 		
liikunnan, median tai musiikin lukiodiplomin.

Valitsin Sipoon lukion Luma-linjan, koska olen kiinnos-

Kun mietin jatko-opintopaikkaa, Sipoon lukio

tunut matemaattis-luonnontieteellisistä aineista. Lisäksi

tuntui luontevalta vaihtoehdolta: lukio on sopivan

ajattelin, että linja tarjoaa sopivasti haastetta ja auttaa

lähellä, ja isoveljenikin suositteli sitä. Luma-linjassa

kenties jatko-opintopaikan saavuttamisessa, sillä lukion

kiinnosti uutuus ja erilaisuus.

jälkeen haaveenani on päästä lääkikseen. Olenkin jo nyt

lintaani, sillä linja tarjoaa aika paljon kaikenlaista

huomannut, että Luma-kurssilla saa sellaista lisätietoa,

extraa - esimerkiksi ulkopuolisia luennoitsijoita ja

josta on hyötyä muillakin kursseilla. Eri oppiaineiden tie-

vierailuja kiinnostaviin paikkoihin, joihin muuten ei

dot yhdistyvät yllättävänkin loogisiksi kokonaisuuksiksi.

olisi edes mahdollisuutta tutustua. Luma-kurssilla

On kiva, että monia aiheita käsitellään aika konkreetti-

huomaa, että porukkaa kiinnostaa oppia, mikä hei-

sesti siten, että niiden yhteys omaan elämään tulee ilmi.

jastuu myös omaan motivaatioon. Kukaan ei valita

Luma-linjan porukka on sopivan kokoinen, ja meillä on
tosi hyvä yhteishenki. Työskentelyilmapiiri kursseilla on

Olen tyytyväinen va-

turhasta, vaan työt tehdään hyvällä asenteella.
Kun kurssilla on aika pieni ryhmä, asioita voidaan

innostunut, mikä johtuu varmaankin siitä, että linjan va-

käydä läpi keskustellen. Kurssin monet vierailevat

linneilla on korkea motivaatio opiskella. Tunneilla tehdään

luennoitsijat ovat myös olleet todella hyvä lisä,

paljon ryhmätöitä ja keskustellaan. Pidän siitä, että esiin

koska heiltä saa taas uudenlaista tietoa ja erilaisia

tulee erilaisia näkökulmia ja kaikilla on matala kynnys

näkökulmia opiskeltaviin asioihin. Myös opettajat

osallistua.

esittävät monenlaisia kysymyksiä asiantuntijoille,

Parasta Luma-kurssilla on ollut monipuolisuus. Olen yllättynyt siitä, miten paljon meillä on käynyt ulkopuolisia
luennoitsijoita, jotka ovat olleet

mikä luo kurssille mukavaa yhdessä oppimisen ilmapiiriä.
Mielestäni Luma-linjan

oman alansa asiantuntijoita. Olem-

vahvuus on sen erilaisuus.

me myös itse käyneet vierailuilla

Tällä hetkellä olen Kes-

esimerkiksi Porvoon öljynjalos-

tävä kehitys -kurssilla,

tamolla ja luennoilla Helsingin

ja seuraavaksi vuorossa

yliopistolla. Vierailijat ja vierailut

on Tiede ja taide -kurssi.

tuovat mukavasti vaihtelua ta-

Silloin on varmasti lu-

valliseen opiskeluun. Vaikka meillä

vassa taas jotain aivan

onkin monenlaista ohjelmaa, koen,

uutta.

että Luma-linjalla opiskelu ei ole
mitenkään erityisen kuormittavaa.
Ennemminkin vaihtelu virkistää.

Iida Levälampi
Luma-linjan toisen
vuosikurssin opiskelija

Aamos Blomberg
Luma-linjan toisen
vuosikurssin opiskelija

Luma-linja
LUMA-LINJA ON TARKOITETTU LUONNONTIETEISTÄ JA
MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE OPISKELIJOILLE
•

Luma on oppiainerajat ylittävä kokonaisuus: luonnontieteet ja matematiikka
linkittyvät lukion muihin oppiaineisiin, ja teemoja tarkastellaan monitieteisesti.

•

Luma-linjan opinnot koostuvat valtakunnallisista matemaattisten ja
luonnontieteellisten aineiden opinnoista ja koulukohtaisista soveltavista Lumaopinnoista.

•

Koulukohtaisia soveltavia Luma-opintojaksoja on tarjolla kolmen vuoden aikana
yhteensä yhdeksän: fysiikan ja kemian työjaksot, geofysiikka, globalisaation eettiset
haasteet, hiukkasfysiikka, ihminen psyko-fyysisenä kokonaisuutena, kestävä kehitys,
tiede ja taide, tieteen etiikka, tähtitiede.

•

Luma-linja tekee yhteistyötä eri korkeakoulujen ja tutkimuskeskusten, kuten
Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuslaitoksen, Cernin kanssa.

•

Luma-linjan opinnot antavat hyvät valmiudet jatkaa alaan liittyviä opintoja
yliopistoissa ja korkeakouluissa.
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