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Lukioon hakeutuminen
Lukioon haetaan yhteisvalinnan kautta.
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OPINNOT SIIKAJOEN LUKIOSSA
 + valmentavat ylioppilastutkintoon
 + antavat jatko-opiskelukelpoisuuden korkeakouluopintoihin

OPINTO-OHJELMASSA TARJOLLA
 + pakolliset ja syventävät kurssit
 + soveltavia kursseja eri oppiaineissa

lisäksi
 + eräretkeilykursseja
 + hevoskursseja
 + kielten soveltaviin kursseihin liittyviä matkoja ulkomaille
 + hyväksi luetaan musiikkiopiston ja muiden oppilaitosten opintoja

LUKIO-OPINTOJEN TAVOITTEENA
 + lukion päättötodistus (edellyttää vähintään 75 kurssin suoritusta)
 + ylioppilastutkintotodistus (edellyttää vähintään neljää hyväksyttyä 

koetta, joista äidinkieli ainoa pakollinen)

LUKIO-OPINNOT KOOSTUVAT
 + pakollisista kursseista, vähintään 47
 + syventävistä kursseista, vähintään 10
 + soveltavista kursseista (esimerkiksi tähtitiede, kemian ja fysiikan 

työkurssi, luova kirjoittaminen, valo- ja videokuvaus, taito- ja 
taideaineissa lukiodiplomi)

ERÄRETKEILYKURSSIT
Pohjoisen erämaihin syksyisin ja keväisin suuntautuvilla
vaelluskursseilla opitaan erätaitoja ja selviytymistä
luonnonolosuhteissa ja saadaan samalla kurssisuoritus.

ILMAISET HEVOSKURSSIT
Ruukin maaseutuopistossa suoritetut 
hevosalan kurssit perehdyttävät mm. 
hevosenhoitoon, ruokintaan, eläinlää-
kintään, raviurheiluun, ratsastukseen ja 
kengitykseen. Tehdyn sopimuksen pe-
rusteella lukio-opintoihin voi sisällyttää 
hevosopintoja jopa 15 kurssia. Koulu-
päivän jälkeen alkavat kurssit tarjoavat 
kaikille mahdollisuuden osallistua. 
Maaseutuopiston yhteydessä toimii 
Pohjois-Suomen Hevosurheilukeskus, 
jossa on kilpailumitat täyttävä maneesi 
(30x100m). Tietoa maaseutuopiston 
sivuilta www.raahenedu.fi/rmo

MUSIIKKIKURSSIT
LUKIOKURSSEIKSI
Raahen musiikkiopiston kanssa tehdyn 
sopimuksen perusteella musiikki-
opiston opintoja voidaan hyväksyä 
lukio-opinnoiksi jopa 20 kurssia. Myös 
muiden musiikkiopistojen vastaavat 
kurssit hyväksytään.

MUIDEN OPPILAITOSTEN 
OPINNOT
Tuntimäärältään ja tavoitteiltaan lukion 
opetussuunnitelman mukaisia muita 
opintoja voidaan hyväksyä lukiokurs-
seiksi rehtorin päätöksellä.

LUKION TOIMINTA-AJATUS
Siikajoen lukio tarjoaa hyvät yleissivis-
tävät tiedot ja taidot sekä valmiudet 
jatko-opintoja ja tulevaisuuden työ-
elämää varten. Lukio tukee oppilaiden 
persoonallisuuden myönteistä kehitystä 
ja kasvua aikuisuuteen. Siikajoen lukio 
pyrkii tavoitteisiin yhteistyössä seutu-
kunnan muiden oppilaitosten kanssa.

Lukio-opetus tukee opiskelutaitojen 
kehittämistä ja arviointia niin, että 
opiskelija tunnistaa omat vahvuutensa 
ja kehittymisen tarpeensa oppijana 
ja käyttää hänelle soveltuvia opiske-
lumenetelmiä. Opiskelijaa ohjataan 
valintojen vastuulliseen suunnitteluun 
ja tekemiseen sekä sisäistämään
elinikäisen oppimisen merkitys.

SEUTUKUNNALLINEN 
YHTEISTYÖ LAAJENTAA 
VALINNAISUUTTA
Siikajoen lukio yhdessä Raahen ja Pyhä-
joen lukioiden kanssa järjestää verkko-
opetusta. Verkko-opetusta järjestetään 
pääosin syventävissä ja soveltavissa 
kursseissa.

Ilmaiset koulukuljetukset
Siikajoen lukioon.


