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Millainen koulu Märsky on?
• Opiskelijoita: 920
• Henkilökuntaa: 135
• Lukion alku ja ensimmäinen lukuvuosi
• tavoitteena 50-60 opintopistettä ensimmäisen lukuvuoden aikana,
periodissa 12-14 pistettä
• ensimmäiset kolme periodia on tehty valmiiksi
• ryhmänohjaajan pitämät oppitunnit
• Seurantajärjestelyt
• ryhmänohjaajat, opinto-ohjaajat, valmentajat, aineenopettajat, kotiväki
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Tukitoimet
•
•
•
•
•
•

kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri
koulupsykologi ja kuraattori
erityisopettaja
tukikurssit, pajat: englanti, läksy, matematiikka, ruotsi ja äidinkieli
kaupungin verkko-opinnot ja Märskyn omat kesäopinnot
urheilulukio
• fysioterapia, urheilulääkäripalvelut, ravinto- ja psyykkinen valmennus,

• vakuutukset
• kouluravintola: aamupala, koululounas, iltapäiväruokailu
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Opiskeluhuolto tukemassa
Sara Kallio (os. Pajunen)

Hanna Kempe-Jalonen

Milla Kelonurmi

Psykologi
p. 040 664 5325
Huone 2. kerros 223
Ma-pe

Kuraattori
p. 040 160 7694
Huone 2. kerros 224
Ma-to

Terveydenhoitaja
p. 050 310 5571
Huone 2. kerros 222
Ma-to

• Opiskeluhuollon tavoittaa wilman kautta tai
puhelimitse.
• Nuoren voi ohjata ottamaan suoraan yhteyttä ja
varaamaan ajan esim. tekstarilla tai wilma-viestillä.
• Nuoren luvalla huoltaja tai opettaja voi pyytää
meitä ehdottamaan hänelle tapaamisaikaa.

Piia Miettinen
Terveydenhoitaja
p. 050 310 5623
Perjantaisin
• Koululääkäri tavattavissa
ajanvarauksella

Olkaa rohkeasti yhteydessä J

4

4

2

9.9.2021

Koronan aiheuttamat järjestelyt
• Perusasiat: maskit, vain terveenä kouluun, käsihygienia ja muut
hygieniaohjeet
• Varaudutaan käyttämään erilaisia opetusjärjestelyjä esimerkiksi
vuoroluku ja osa oppitunneista etäopetuksena
• Ulkomaanmatkojen välttely: omaehtoinen karanteeni ulkomaanmatkan
jälkeen
• Noudatetaan viranomaisten ohjeita
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Muutamia huomioita kotiväelle
•
•
•
•

ensimmäinen lukiovuosi on raskas
perusasioista huolehtiminen: ruokailu, lepo, aikataulut
realististen tavoitteiden asettaminen yhdessä nuoren kanssa
valmennuksessa oleva voi jättää pakollisia moduuleja pois 16 pisteen
edestä, jos valmennusta on vähintään 24 pistettä
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Lukuvuoden tavoitteet:
· Oppiminen ja opiskelu
o Omien tavoitteiden asettaminen ja oppimista tukevan palautteen antaminen
o Hyvä suoriutuminen ylioppilaskokeista
o Uuden opetussuunnitelman omaksuminen
· Yhteisöllisyys
o Yhteiset tapahtumat ja niihin osallistuminen
o Arkipäivän kohtaamiset
· Tiedottaminen
· Uusien opiskelutilojen ja olosuhteiden tehokas hyödyntäminen
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