
       VAASAN LYSEON LUKION (1779)    
                                       valintakortti 2020 
 
TÄYTÄ VALINTAKORTTI HUOLELLA. 
  
Lukuaineidesi keskiarvon pitää olla vähintään 7,50 tullaksesi hyväksytyksi. 
  
Tieto kevään 2020 yhteishaussa Vaasan lyseon lukioon hyväksytyistä uusista 
opiskelijoita julkaistaan aikaisintaan 11.6.2020 
 
Varmista opiskelupaikkasi OPH:n sähköisen tuloskirjeen linkin kautta tai 
opintopolussa viimeistään 25.6.2020 TAI Vaasan lyseon lukion kansliassa to 
11.6.2020 - ma 15.6.2020 (kopio päättötodistuksesta mukaan).  
 
Kysy rohkeasti, me vastaamme!        www.vaasanlyseo.fi 
 

 

                             
                poika             ev. lut.    
           tyttö     ortod.   
           muu        muu                    
                                         
                                                                                          (Matematiikan arvosanani 9. luokan väliarvioinnissa ___ )                                      
                                                                                     
 Henkilötunnus: ________________________                        
                                                                 
Sukunimi: _______________________________________       Yläkoulu: ____________________________   
                                           
Etunimet: _______________________________________       Kotikunta: ____________________________   
                               (alleviivaa puhuttelunimi)                                 
                                           
Osoite: _____________________________________________   Postinumero: _______________________ 
  
 
Oman kännykän puhelinnumero: ______________________   Puhelinnumero kotiin: ___________________ 
                   
                                           
Oma sähköpostiosoite: ____________________________________________________________________  
                                           
Kansalaisuus ellei Suomen ______________________     Äidinkieli ellei suomi _______________________ 
 
Maahanmuuttajilla Suomeen tulopäivä: ___________________  Mistä maasta? _______________________ 
                                           
                                           
Päiväys ____ / ____ 2020   
                                               _____________________________       _______________________________  
                                                        Oppilaan allekirjoitus                                     Huoltajan allekirjoitus                                    
                                           
                         

http://www.vaasanlyseo.fi/


 
Kurssivalintani ensimmäiseksi lukiovuodeksi 
 
NIMENI: __________________________________________________________________ 
 
Pakolliset kurssit 
 
A-kieli/kielet (3 kurssia/kieli) 
  englanti   
  ruotsi   
  saksa   
  ranska   
  venäjä   
B-kieli (2 kurssia) 
           ruotsi   
Matematiikka 
  lyhyt (3 kurssia)   
  pitkä (5 kurssia)   
Uskonto / Elämänkatsomustieto (1-2 kurssia) 
  ev.lut. uskonto   
  ort. uskonto   
  elämänkatsomustieto (vain uskontokuntaan kuulumattomalle)   
 
Edellisten lisäksi ensimmäisen lukiovuoden ohjelmaasi sisältyy äidinkieltä ja kirjallisuutta 3 kurssia sekä 0-
2 kurssia biologiaa, maantiedettä, fysiikkaa, kemiaa, filosofiaa, psykologiaa, historiaa, yhteiskuntaoppia, 
musiikkia, kuvataidetta, liikuntaa ja terveystietoa.  
 
Yhteensä ensimmäisenä lukuvuotena on pakollisia kursseja lyhyen matematiikan lukijoilla noin 25 ja pitkän 
matematiikan lukijoilla noin 27 kurssia. 
 
Valinnaiset kurssit 
Valitse lisäksi muutama valinnainen kurssi:  
 
Peruskoulun kieltä (B2) jatkaville (3 kurssia) 
  saksa   
  ranska  
  venäjä   
 
Lukiossa uuden kielen (B3) ottaville (3 kurssia): 
  saksa  
  ranska  
  venäjä 
  latina 
  espanja 
  italia  
  japani    
 
Peruskoulun kertauskurssi (ns. orientaatiokurssi) 
  englanti  
  ruotsi   
 
 TVT01 tietotekniikka 
  
Tähtään pitkään fysiikkaan, joten otan   FY02  
Tähtään pitkään kemiaan, joten otan   KE02  
 
Olen opiskellut suomea S2 yläkoulussa   
Olen ollut kielikylpyopetuksessa        
Olen saanut yläkoulusta luki-todistuksen   
Annan yläkoululle luvan siirtää opiskeluuni oleellisesti vaikuttavia tietoja lukioon        


