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Nuorille annettavan lukiokoulutuksen tuntijako (kokeilussa ei poiketa tuntijakoasetuksen (942/2014) 9

§:stä äidinkielen ja kirjallisuuden, kielten, matematiikan, opinto-ohjauksen taito-ja taideaineiden eikä

tee m a-o pintojen osalta).
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30-34
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Tuntijakoasetuksen 9 §:n mukaisesti kokeilussa noudatetaan myöstuntijakoasetuksen 9 §:n oheisia

momentteja.

Tuntijaon mukaisten pakollisten ja syventävien kurssien lisäksi voi olla koulutuksen Järjestäjän päättämiä

syventäviä ja soveltavia kursseja. Oppituntien lisäksi opinto-ohjauksessa opiskelijalle annetaan muuta

ohjausta.

Saamenkieliselle, romanikieliselle tai vieraskieliselle opiskelijalle voidaan opettaa äidinkieltä ja kirjallisuutta

suomi/ruotsi toisena kielenä -oppimäärän mukaan.

Jos saamenkieliselle, romanikieliselle tai vieraskieliselle opiskelijalle opetetaan hänen omaa äidinkieltään,

opiskelijan äidinkielen ja kirjallisuuden ja muiden kielten pakollisten kurssien yhteismäärät sekä opiskelijalle

pakollisten kurssien kokonaismäärä voivat olla l momentissa säädettyä pienemmät. Tässä tapauksessa

toista kotimaista kieltä opiskellaan valinnaisena aineena.

Jos vieraskieliselle opiskelijalle opetetaan suomen tai ruotsin kieltä suomi/ruotsi toisena kielenä -

oppimäärän mukaan, äidinkielen ja kirjallisuuden sekä toisen kotimaisen kielen tunnit saadaan jakaa

mainittujen aineiden opetukseen siten kuin koulutuksen Järjestäjä päättää.

Opiskelija voi opiskella useampaa kuin yhtä A-kieltä. Toisen kotimaisen kielen oppimäärä opiskellaan joko

perusasteella alkavan Bl-oppimäärän tai perusasteen vuosiluokilla l—6alkavanA-oppimäärän mukaisesti.

Jos toista kotimaista kieltä opiskellaan A-oppimäärän mukaisesti, on pakollisten kurssien määrä kuusi.

Opiskelijalle, joka on vapautettu lukiolain 13 §:n perusteella toisen kotimaisen kielen opiskelusta, voidaan

järjestää toisen kotimaisen kielen opetusta lukiossa alkavan B-oppimäärän mukaisesti.

Koulutuksen järjestäjän tulee tarjota muita kieliä opiskelijalle valinnaisina opintoina vähintään kahdessa

kielessä.

Opiskelijan tulee jakaa pakollisten liikunnan kurssien opiskelu useammalle lukuvuodelle.


