Oppimisen laatua läheltä
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Lis

Kyrönmaan lukio
•
•
•
•

Urheilulinja
Jos harrastat urheilua tavoitteellisesti ja sinulla
on oma valmentaja, valitse urheilulinja niin
voit harjoitella omaa lajiasi ja kohottaa fyysistä kuntoasi
koulupäivän aikana.

Yleislukio antaa vahvan startin jatkoon
Pienet ryhmät takaavat yksilöllisen opetuksen
Painopistealueina kansainvälisyys ja yrittäjyys
Hyvät etäopetusmahdollisuudet 
– Etelä-Pohjanmaan virtuaalilukio ja Opinlakeus
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Urheilulinjan valinneilla on:

yy
yy
yy
yy

Opiskele kieli
ä
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Paljon
valinnaisaineita!

Valitse vapaasti
yy

yy

Laaja toteutunut valinnaisuus
Runsaasti syventäviä ja soveltavia kursseja eri
aineissa, esim. yrittäjyydessä, psykologiassa,
kemian ja fysiikan työkurssit, kielten kes
kustelukurssit.
Laaja kielivalikoima
Englanti, ruotsi, saksa, ranska, italia ja venäjä
Paljon kiinnostavia koulukohtaisia kursseja
Kuvataiteessa, musiikissa, tekstiilityössä,
ilmaisu-taidossa ja liikunnassa
Useita preppauskursseja abeille
Matematiikka, kielet, historia jne.
Joustavia, räätälöityjä ratkaisuja
Henkilökohtainen ohjaus
Kaveria ei jätetä
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• Urheilulinja
it
• Yliopistokurss

Lisätietoja: www.isokyro.fi/koulut/lukio
facebook.com/kyronmaanlukio
urheilulinja@edu.isokyro.fi

Helppo tulla mukaan
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Ajanmukaiset opetustilat ja opetusvälineet
Hyvät kulkuyhteydet naapurikunnista
Kunnan kuljetustuki
Yhteydenpito koulun ja opiskelijoiden sekä kodin
välillä helppoa ja nopeaa (Wilma ja Facebook)

Hyvä meininki merkitsee
yy
yy
yy
yy
yy

Opiskelijat sijoittuneet hyvin jatko-opintoihin
Toimiva, aktiivinen oppilaskunta
Käytettyjen oppikirjojen myynti, sählyturnaukset,
kioski, erilaiset tapahtumat, teemapäivät, bileet jne.
Inhimilliset alkamisajat, koulu alkaa klo 8.45
Lukiodiplomit taito- ja taideaineissa,
myös tekstiilityössä
Leirikoulumatkat ulkomaille
mm. Rooma, Berliini, Barcelona

Liikuntakursseja keskimäärin 5 tuntia viikossa koko
lukuvuoden ajan koulupäivän aikana
Mahdollisuus toteuttaa yksilöllisiä ohjelmia ja
monipuolista fyysistä valmennusta
Kurssit sisältävät fysiikka- ja lajivalmennusta
Fyysisen valmennuksen osuus 3 tuntia viikossa ja
lajivalmennuksen 2 tuntia
Monipuolista ohjattua fyysistä valmennusta 2 tuntia
viikossa
Lukio tarjoaa salibandyn valmennuksen, muissa lajeissa
yksilölliset harjoitteet oman valmentajan johdolla.
Luentoja ja opastusta urheilijan terveelliseen
elämäntapaan esim. psyykkistä valmennusta
Mahdollisuus osallistua viikonloppuleireille

Yliopistokurssit
Voit opiskella muutamia Vaasan yliopiston
kursseja yliopiston opettajien johdolla lähiopetuksena Kyrönmaan lukiossa
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Näin pääset tutustumaan yliopistokursseihin ja opetukseen jo lukioaikana
Voit hyväksi lukea kurssit, mikäli opiskelet
myöhemmin Vaasan Yliopistossa
Tarjolla todennäköisesti viiden (5) opintopisteen
kursseja (vastaa kolmea lukion kurssia);
”Liiketoimintaosaaminen” ja ”Viestintä digitalisoituvassa
maailmassa”

Asuminen
Muualta on helppo tulla tänne opiskelemaan! Isonkyrön Asuntovuokraus
Oy on Isonkyrön kunnan omistama
vuokratalo-osakeyhtiö, jolla on 203
vuokra-asuntoa.
Tutustu vuokrakohteisiin ja lue lisää
Isokyrössä asumisesta osoitteesta
www.isokyro.fi/?id=77
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