OPISKELIJAN ARVIOINTI
1. Arvioinnin tavoitteet:
Opiskelijan arvioinnin tehtävänä on
 antaa opiskelijalle palautetta edistymisestä ja oppimistuloksista
 kannustaa ja ohjata opiskelijaa opintojen suorittamisessa
 antaa tietoja huoltajalle, jatko-opintojen järjestäjille ja työelämän tarpeisiin
 auttaa opettajaa ja koulua opetuksen arvioinnissa ja suunnittelussa
Keskeistä on kannustus myönteisellä tavalla:
 omien tavoitteiden asettamiseen
 työskentelytapojen tarkentamiseen

2. Kurssin arviointi:
Jokainen kurssi arvioidaan opiskelujakson jälkeen. Opettaja kertoo kurssin alussa
tavoitteista, työskentelytavoista ja arviointikriteereistä. Kunkin oppiaineen pakolliset ja
opetussuunnitelman perusteissa määritellyt valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan
numeroin asteikolla 4 - 10. Muiden syventävien sekä soveltavien kurssien arviointitavoista
sovitaan kurssin opettajan kanssa. Arviointitapoja voivat olla numeroarviointi (4 – 10),
suoritusmerkintä (S = suoritettu), hylätty (H = hylätty) tai sanallinen arviointi.
Arviointi perustuu:
 mahdollisiin kirjallisiin kokeisiin
 edistymisen jatkuvaan havainnointiin
 tuotosten arviointiin
 itsearviointiin ja arviointikeskusteluihin
Itsenäisen opiskelun arviointi:
Opiskelijalle voidaan hakemuksesta myöntää lupa suorittaa opintoja opetukseen
osallistumatta. Jos opiskelija suorittaa kurssin kokonaan itsenäisesti, on kurssin tavoitteiden
saavuttamista ja niiden suuntaista edistymistä arvioitava riittävän laaja-alaisesti. Hylätystä
itsenäisesti suoritetusta kurssista ei tule kurssimerkintää!

3. Etenemiseste:
Kaksi ajallisesti perättäistä hylättyä tai kesken jäänyttä kurssisuoritusta samassa
oppiaineessa aiheuttaa etenemisesteen. Voidakseen jatkaa aineen opiskelua on opiskelijan
suoritettava vähintään toinen näistä kursseista hyväksytysti. Muiden aineiden opiskelu voi
jatkua normaalisti.
HYVÄKSYTYN JA HYLÄTYN kurssin saa uusia VAIN sen lukuvuoden aikana, jolloin
opiskelija itse opiskelee k.o. kurssin. Hyväksytyn kurssin voi uusia vain kerran, ja uusiminen
koskee ainoastaan numeroin arvosteltuja kursseja.. Arvosanan voi korottaa joko käymällä
kurssin uudelleen (aina liikunnassa) ja osallistumalla kurssikokeeseen tai osallistumalla vain
kurssikokeeseen tai uusintakuulusteluun. Arvosanoista parempi jää voimaan. Viimeisen
opiskeluvuoden aikana hyväksyttyä kurssia voi uusia vain 1. ja 2. jakson jälkeen.

4. Kurssin jättäminen arvostelematta:
Jos poissaoloja kertyy enemmän kuin viisi (5), opettaja voi jättää kurssin arvioimatta.
Poissaoloista yksi (1) saa olla selittämätön, muista täytyy toimittaa asiallinen selvitys. Viisi tai
yli viisi selvitettyäkin poissaoloa vaikuttaa alentavasti arvosanaan opettajan harkinnan
mukaan. Jos poissaolo kurssikokeesta on luvallinen (esim. sairaus), kurssin voi suorittaa
opettajan kanssa asiasta erikseen sopimalla tai uusintakokeessa.

5. Oppiaineen oppimäärän arviointi:
Jokainen opiskeltu pakollinen ja syventävä kurssi on mukana oppiaineen arvosanassa.
Opettajalla on oikeus korottaa oppiaineen päättöarvosanaa, mikäli opiskelijan tiedot ja taidot
päättövaiheessa ovat paremmat.
Abiturientilla on mahdollisuus korottaa arvosanaa erillisessä kuulustelussa
(tentissä). Opiskelijan on suoritettava HYVÄKSYTYSTI VÄHINTÄÄN 2/3 opinto-ohjelman
mukaisista oppiaineen pakollisista ja syventävistä kursseista.

Oppiaineen HYVÄKSYTTY MINIMISUORITUS:
Oppiaineen kurssimäärä:
1 - 2 kurssia
3 - 5 kurssia
6 - 8 kurssia
9 kurssia tai enemmän

Joista voi olla hylättyjä
kurssiarvosanoja enintään:
0
1
2
3

Päättötodistuksessa numeroin arvioitavat oppiaineet
Lukioasetuksen määrittämin numeroarvosanoin arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden
oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä.
Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja
sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden kurssin
sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää
vain kaksi kurssia.
ELI lukion päättötodistukseen on opiskelijalla mahdollisuus halutessaan valita
suoritusmerkintä (S):




liikunnasta
valinnaisista vieraista kielistä (B2,B3), mikäli niiden oppimäärä on korkeintaan kaksi
kurssia.
oppiaineesta, jossa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden kurssin.

Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun kunkin lukion oppiaineen oppimäärä
on suoritettu hyväksytysti ja lukion vähimmäiskurssimäärä 75 kurssia täyttyy.

6. Opiskelijan oikeuksia:







arviointiperusteet on selvitettävä opiskelijalle kurssin alussa
rehtorille voi tehdä kahden (2) kuukauden kuluessa pyynnön arvioinnin uusimisesta;
uudesta arvioinnista päättävät rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä
uuteen päätökseen tyytymätön voi pyytää oikaisua lääninhallituksesta
diagnosoidut vammat ym. vaikeudet, esim. lukihäiriö, joista opiskelija on toimittanut
koululle todistuksen, tulee ottaa huomioon arvioinnissa
ulkomailla sekä muissa oppilaitoksissa suoritetut opinnot luetaan hyväksi, jos ne ovat
tavoitteiltaan ja sisällöltään lukion opetussuunnitelman mukaisia

7. Lukion todistukset:
PÄÄTTÖTODISTUS
 kaikki pakolliset kurssit suoritettu
 kursseja yhteensä vähintään 75, joista syventäviä kursseja vähintään 10
 kaikki opinto-ohjelmaan kuuluvien oppiaineiden oppimäärät suoritettu hyväksytysti
EROTODISTUS
 annetaan lukiosta kesken eroavalle
 merkitään oppiaineet ja kunkin kurssin arvosana
TODISTUS OPPIMÄÄRÄN SUORITTAMISESTA
 annetaan yhden tai useamman lukion oppiaineen oppimäärän suorittaneelle

