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Hyvä Porkkalan lukion uusi opiskelija!
Onnittelumme toisen asteen koulutusvalinnastasi! Tässä on sinulle ohje kesän 2020 yhteisvalinnan varsinaisella
hakukierroksella myönnetyn opiskelupaikan vastaanottamiseksi Porkkalan lukiosta. Luethan ohjeen huolellisesti
kokonaan, myös muut materiaalit kotisivuilta!
Tärkein ensin: Lukioon hyväksytyn opiskelijan tulee vahvistaa opiskelupaikkansa!
Vahvistat lukiopaikkasi ensisijaisesti sähköisesti oma opintopolku –palvelussa tai lähettämällä sähköpostia
Porkkalan lukion kansliaan pirjo.koponen@kirkkonummi.fi Vahvista paikkasi mahdollisimman pian, kuitenkin
viimeistään torstaina 25.6.2020 kello 15.00.
Infomateriaalit kotisivuilla
Kotisivuille on lisätty lukioon valittujen nimilista sekä tärkeää infoa liittyen lukio-opintojen aloitukseen. Luethan
infomateriaalit huolellisesti läpi ja toimi niissä annettujen ohjeiden mukaisesti. Infomateriaalit löytyvät
kotisivuilta kohdasta Toiminta > Ohjeet ja tiedotteet.
Lukion lukujärjestys syksyn 1. jaksoon
Saat sähköpostitse lukion 1. jakson lukujärjestyksen kesäkuun aikana, kun olet vahvistanut opiskelupaikkasi.
Lukujärjestys perustuu lukion ainevalintakortissa olleisiin tietoihin matematiikan ja kielten valintojen suhteen.
Jos et ole täyttänyt ainevalintakorttia, lukion opinto-ohjaaja soittaa sinulle ma 15.6.- ti 16.6. tai 25.6. Lukiossa
opiskellaan viisi jaksoa lukuvuodessa ja muiden jaksojen valinnat teet syksyn 1. jakson aikana opon,
ryhmänohjaajan ja tuutorien avustuksella.
Puuttuvia lukujärjestyksiä tai lukujärjestyksen muutoksia koskevissa kysymyksissä voit olla yhteydessä opintoohjaajiin vielä torstaina 6.8.2020 klo 9-15. Tämä mahdollisuus kannattaa tarvittaessa hyödyntää, jotta koulun
alkaessa voit keskittyä täysipainoisesti opiskelun aloittamiseen lukujärjestyksen ollessa valmis 1. jaksoa varten.
Lukuvuoden aloitus
Porkkalan lukion lukuvuosi alkaa tiistaina 11.8.2020 Kirkkonummen koulukeskuksessa, Kirkkotallintie 6. Uudet
opiskelijat tulevat kouluun klo 9.00. Kokoonnumme lukion auditoriossa koulukeskuksen D-siivessä. Seuraa
lukion kotisivuja elokuussa säännöllisesti mahdollisten muutosten vuoksi, joita Korona-tilanne saattaa aiheuttaa!

Jatkuu kääntöpuolella!
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Porkkalan lukion väki on kesällä paikalla/tavoitettavissa seuraavasti:
1.- 17.6. ja 3.8. alkaen klo 9-15
koulusihteeri Pirjo Koponen 040 1269 339

pirjo.koponen@kirkkonummi.fi

1.- 17.6., 22.-25.6. ja 5.8. alkaen
rehtori Matti Autero 050 310 7078

matti.autero@kirkkonummi.fi

ma 15.6., ti 16.6. ja to 25.6. klo 8.30-15.30
opinto-ohjaaja Kristiina Laxén 040 1269 343
opinto-ohjaaja Satu Seppälä 040 1269 669

kristiina.laxen@kirkkonummi.fi
satu.seppala@kirkkonummi.fi

11.6.- 10.7 ja 5.8. alkaen
TVT-palveluvastaava Jenny Eteläniemi 040 1269 873

jenny.etelaniemi@kirkkonummi.fi

Tervetuloa opiskelemaan!
Jatko-opintoterveisin ja iloista kesää toivottaen
Porkkalan lukion väki :)
Matti Autero
rehtori, p. 050-3107078

