Valinnaiset opinnot
syyslukukaudella 2018
Valinnaiset opinnot toteutetaan lukuvuonna 2018-2019 kahdessa erilaisessa
kouluympäristössä.
Syyslukukausi opiskellaan väistötiloissa Sirkkalassa ja kevätlukukausi vielä rakenteilla
olevassa uudessa Rantakylän koulussa.
Tämä asettaa reunaehtoja valinnaisaineiden järjestämiselle.
Normaalikoulun valinnaisaineiden sisällöissä ja toteutustavoissa tulevat näkymään:
*koulun profilaatio (taito- ja taideaineet)
*digitaalisten välineiden ja –ympäristöjen hyödyntäminen

Valinnoista yleisesti
Valinnaisaineet valitaan keväällä 2018
ainoastaan syyslukukaudeksi 2018.
Kevään 2019 valinnaisaineet valitaan syksyn
2018 aikana.
Uudet tilat valmistuttuaan mahdollistavat
laajemman valinnaisainetarjonnan.

Valinnoista 7. luokka
7. luokalla valinnaisia on 1 vvt (vuosiviikkotunti),
josta syksyllä on 0,5vvt ja keväällä 0,5vvt.
Syksyllä sinulla on yksi valinnainen ja
kevätlukukaudella toinen. Kevään valinnaiskurssi
valitaan syksyllä 2018.

Valinta tehdään sähköisellä valintakortilla.

Valinnaiskurssit 7. luokka
A2-ranskan lukijat: Olet aloittanut ranskan kielen opiskelun 4. luokalla. Valinnaiset opinnot 7.
luokalla täyttyvät ranskan tunneista, mutta voit halutessasi lisäksi valita yhden
valinnaiskurssin. Ranska jatkuu myös 8:lla ja 9:llä luokalla.
Muut kuin A2-ranskan lukijat: Valitse yksi varsinainen valinta ja kaksi varavalintaa
 Media
 Käsityö (yhteinen käsityö, Tn tai Ts)
 Musiikki
 Kuvataide
 Englannin valinnaiskurssi
 Oppilaat voivat ilmaista toiveitaan kurssin sisältöihin valinnan yhteydessä.
 Valinnaiskurssien tarkempi sisältö muotoutuu oppilaiden toiveiden, tilojen ja
opettajaresurssien mukaan.

Valinnaiskurssit 8. luokka
8. luokalla valinnaisia on 3vvt (vuosiviikkotuntia). Yhden valinnaiskurssin laajuus on 1vvt. Syksylle 2018 valitaan 2
valinnaista ja 2 varavalintaa. Kevään 2019 osalta valinnat tehdään syksyllä 2018.
Valinnaiskieleksi 8. luokalla on mahdollisuus valita B2-ranska tai B2-saksa. Kielen opiskelu jatkuu 9. luokalla. B2-kielen
lisäksi valitaan yksi muu valinnainen ja tälle yksi varavalinnainen.
Muut kuin B2-kielen valitsevat: Valitse kaksi valinnaiskurssia ja näille kaksi varavalintaa.

 Media
 KS (yhteinen käsityö, TN tai TS)
 MU
 KU
 EN
 Oppilaat voivat ilmaista toiveitaan kurssin sisältöihin valinnan yhteydessä.
 Valinnaiskurssien tarkempi sisältö muotoutuu oppilaiden toiveiden, tilojen ja opettajaresurssien mukaan.
 Valinta tehdään sähköisellä valintakortilla.

Valitse harkiten…
 Kaikki valinnat ovat sitovia, et voi siis vaihtaa tai lopettaa valinnaisia
opintojasi kesken lukuvuoden muuten kuin rehtorin luvalla tai erityisen
painavasta syystä (esim. lääkärin todistus tai oppilashuollolliset syyt).
 Keskustele vanhempiesi kanssa valinnoistasi.

 Tee valintasi mielenkiintosi perusteella.

