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LUKION KIELILINJA
OPETUSSUUNNITELMA
Lukiossa noudatetaan koulun johtokunnan hyväksymää opetussuunnitelmaa, jossa on määritelty 
kaikille yhteiset pakolliset  kurssit. Opetussuunnitelma  löytyy koulun kotisivuilta www.syk.fi. (Lukio
-> Opiskelu -> Opetussuunnitelma) ja kurssinimikkeet löytyvät myös lukion kotisivuilta kohdasta 
kurssit. 

SYK:n erityistehtävä edellyttää, että opiskelija opiskelee vieraita kieliä vähintään 27 kurssia. 
Erityistehtävän vuoksi opiskelija on oikeutettu vähentämään 47–51 pakollisen kurssin määrästä 
kahdeksan (8) kurssia. Opiskelijan tulee kuitenkin suorittaa vähintään puolet lukion jokaisen 
pakollisen oppiaineen pakollisista kursseista.

LUKUJÄRJESTYKSESTÄ  
Kaikkien opiskelijoiden henkilökohtaiset kurssitarjottimet ja lukujärjestykset ovat Wilmassa. Nii-
den lähtökohtina ovat koululle ilmoitetut ainevalinnat ja pyrkimys mahdollisimman tasasuuriin 
ryhmiin. 

KURSSITARJOTTIMEN vaakasuorat rivit, ns. palkit näyttävät, mitä aineita kyseisessä jaksossa 
opetetaan samanaikaisesti rinnakkain.
OPPITUNNIN PITOPAIKKA näkyy lukujärjestyksestä Wilmassa.
OPETTAJISTA kurssitarjottimessa käytetään nimikirjaimia (yleensä etunimen ensimmäinen ja suku-
nimen kaksi ensimmäistä kirjainta). Lyhenteet voi ”avata” opettajaluettelon avulla.

OPINTO-OHJELMAN RAKENTAMINEN
Jokaisessa jaksossa on opiskeltava vähintään neljä kurssia (ei koske nelivuotisia tai rehtorin 
poikkeusluvan saaneita opiskelijoita). Kurssien vähimmäismäärään ei hyväksytä saman vie-
raan kielen eripituisten oppimäärien kursseja. Aineen tai ryhmän vaihtaminen on luvallista vain
a) 1. jaksossa ensimmäisen kouluviikon aikana
b) 2.–5. jaksoissa aina ennen edellisen jakson koeviikon alkamista. 
Tarkemmat ohjeet opinto-ohjaajilta.
Opetusryhmän maksimikoko on yleensä 36. A-ranskassa, -saksassa, -venäjässä sekä taito-ja 
taideaineissa ryhmäkoko voi olla pienempi. Opiskelija tekee kurssivalinnat ja -muutokset Wil-
massa. Opiskelijalla ei ole oikeutta vaatia pääsyä maksimikokoiseen ryhmään. 

KOEVIIKOT
Jakson koeviikolla pidetään palkkien I–V (VI) kokeet. Opettaja voi myös pitää kurssin koepäi-
vänä opetusta.

Koeviikkojen ajoitus on painettu Sykki-kalenterin kansien sisäsivuille. Koe alkaa klo 9.00, opis-
kelijoiden suositellaan olevan paikalla jo 8.50. Klo 9.00 jälkeen saapuvan opiskelijan on käy-
tävä ilmoittautumassa lukion rehtorille ja saatava häneltä lupa osallistua kokeeseen. 
Klo 9.30 jälkeen kukaan ei pääse enää kokeeseen. 

Kokeesta saa poistua aikaisintaan klo 10.15 ja koe päättyy klo 12.30.
Koetilaan saa tuoda vain kokeessa välttämättömiä tarvikkeita. Kokeessa on oltava mukana 
oma tietokone, adapteri ja kuulokkeet. Huom. mukana voi olla juomista ja pientä syömistä, 
yms. Laukut, suljetut kännykät, soittimet ja penaalit on jätettävä opiskelijan henkilökohtaiseen 
kaappiin tai koetilan ulkopuolelle.

HELSINGIN SUOMALAINEN YHTEISKOULU  
LUKIOLAISEN OPAS 13.8.2020

MUISTIINPANOT:
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Mikäli kurssia pitävä opettaja järjestää oman koetilaisuuden, noudatetaan hänen ohjeitaan. 
Lunttaaminen tai esim. puhelimen löytyminen taskusta kokeessa johtaa kurssin hylkäämiseen.

Koeviikon aikana lukiolaiset saavat ruokailla klo 10.45–11.00 sekä 11.45 alkaen eli ajankoh-
tina, joita ei ole varattu perusopetuksen oppilaita varten.
Ylimääräisten koetilaisuuksien päivämäärät näkyvät Sykki-kalenterissa. Suoritustilaisuudet al-
kavat yleensä klo 15.30 3T/W-luokassa ja kestävät kolme tuntia. Poistua saa aikaisintaan klo 
16.30. Ylimääräiseen kurssikokeeseen on ilmoittauduttava vähintään kolme päivää aikaisem-
min ao. opettajalle. Lomake haetaan kanslian eteisestä.

LUKION SUORITUSOHJEET
Lukiolain mukaan lukio tulee suorittaa enintään neljässä vuodessa, jollei rehtori perustellusta 
syystä myönnä opiskelijalle suoritusajan pidennystä. Opinnot voi keskeyttää rehtorin luvalla 
enintään lukuvuoden ajaksi lukiopaikkaa menettämättä. Opintojen alussa opiskelija laatii koko 
lukio-opintoja koskevan opinto-ohjelman, vähintään 75 kurssia.

Opiskelija voi opintojen aikana tarkistaa opinto-ohjelmaansa koulun tuntijaon ja työjärjestyk-
sen sallimissa rajoissa. Opinto-ohjelman muutoksista on keskusteltava opinto-ohjaajan kanssa. 
Luvan opinto-ohjelman muutokseen antaa opinto-ohjaaja tai rehtori. Lukion neljässä vuodessa 
suorittaminen edellyttää suunnittelun yhdessä opinto-ohjaajan kanssa ja rehtorille tehtävän 
anomuksen. Anomuslomakkeen saa opinto-ohjaajalta.

Oppiaineiden kurssien suoritusjärjestys määritellään ainekohtaisissa opetussuunnitelmissa. 
Ainekohtaisissa opetussuunnitelmissa mainitaan myös sallittavat poikkeukset suoritusjärjestyk-
seen. Suoritusjärjestyksen muuttamisesta on sovittava aineen opettajan sekä opinto-ohjaajan 
tai rehtorin kanssa. 

Kokeet järjestetään pääsääntöisesti kunkin jakson lopulla koeviikon aikana, jolloin opiskelijalla 
ei yleensä ole muita koulutehtäviä. Ylimääräisiä koetilaisuuksia järjestetään 5–6 kertaa luku-
vuoden aikana. Kurssikokeita voi suorittaa vain koeviikolla tai ylimääräisissä koetilaisuuksissa. 
Pätevä poissaolon syy kokeesta osoitetaan lääkärin/terveydenhoitajan antamalla todistuk-
sella, huoltajan vahvistamalla poissaolotodistuksella tai huoltajan ilmoituksella puhelimitse tai 
wilman kautta kyseisen oppiaineen opettajalle tai lukion rehtorille. Yli 18-vuotiailta tulee olla 
joko huoltajan tai oma ilmoitus puhelimitse lukion apulaisrehtorille.

LUKION OPISKELIJA-ARVIOINTI
KURSSIN ARVIOINTI
Lukio-opinnot jakautuvat kursseihin, joiden laajuus on keskimäärin 38 oppituntia. Soveltavat 
kurssit voivat olla mainittua tuntimäärää laajempia tai suppeampia. 

Opiskelijan suorittaman kurssin arvostelevat opettaja/opettajat sen päätyttyä. Kurssin arvoste-
lu perustuu mahdollisiin kirjallisiin kokeisiin, opiskelijan tuotosten arviointiin, opintojen edistymi-
sen jatkuvaan havainnointiin ja aktiiviseen läsnäoloon. 

Numeroarvosanoin (10 – erinomainen, 9 – kiitettävä, 8 – hyvä, 7 – tyydyttävä, 6 – kohtalai-
nen, 5 – välttävä, 4 – hylätty) arvostellaan kunkin oppiaineen pakolliset ja syventävät kurssit 
lukuun ottamatta opinto-ohjausta, josta annetaan suoritusmerkintä. Koulukohtaiset soveltavat 
kurssit arvostellaan joko numeroin tai suoritusmerkinnällä (suoritettu/hylätty). Jos kurssin suo-
ritus keskeytyy, opiskelija saa keskeytysmerkinnän (K). Opiskelija saa O-merkinnän, jos hän 
ei ole tehnyt kaikkia kurssin opettajan edellyttämiä suorituksia. 1.-4. jaksojen O-merkinnät on 
suoritettava kuluvan lukuvuoden 5. jakson loppuun mennessä ja 5. jakson O-merkinnät puoles-
taan seuraavan lukuvuoden 1. jakson alussa.
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Ainekohtaiset arvosteluperusteet ilmoitetaan SYK:n lukion opetussuunnitelmissa. Mikäli opiske-
lija on perusteettomasti poissa kurssin oppitunneilta tai ei ole selittänyt poissaolojaan opetta-
jalle (ks. SYKKI-kalenteri POISSAOLOT), kurssi jätetään arvostelematta ja opiskelija saa siitä 
keskeytysmerkinnän. Arvostelematta jätetyn kurssin voi suorittaa käymällä sen uudelleen tai 
suorittamalla sen itsenäisesti, ei kuitenkaan seuraavassa ylimääräisessä koetilaisuudessa. Pä-
teviksi poissaolon syiksi katsotaan ennalta anottu lupa ja lääkärin, terveydenhoitajan tai huol-
tajan vahvistama lukiolaisen poissaoloilmoitus. Tällaisetkin poissaolot vaikuttavat kurssin arvo-
sanaan, ellei opettajan kanssa ole erikseen sovittu mahdollisista korvaavista tehtävistä. Myös 
koulun määräämät erikoistehtävät, esim. musiikkiharjoitukset, opintomatkat ja urheiluedustukset 
on saatettava etukäteen kurssin opettajan tietoon.

Kurssi keskeytyy, kun 
- kurssilla vaadittuja töitä ei ole palautettu määräaikaan menneessä
- selvittämättömiä poissaoloja on runsaasti.
Poikkeustapauksista on aina sovittava opettajan kanssa.

ITSENÄINEN OPISKELU
Opiskelija voi suorittaa kurssin osallistumatta opetukseen. Kurssin suorittaminen edellyttää täl-
löin kurssin opettajan kanssa tehtävää kirjallista sopimusta. Sopimuksessa sovitaan suorituk-
sista, jotka voivat olla esimerkiksi suullisia kokeita, kirjallisia tehtäviä ja/tai kurssikokeita, sekä 
suorittamisajankohdasta. Lukuvuodessa voi suorittaa kolme kurssia itsenäisesti (yksi kurssi/op-
piaine). Erikoistapauksissa opiskelija voi pyytää lukion rehtorilta luvan ylimääräisen itsenäisen 
kurssin suorittamiseksi. 

ARVOSANAN KOROTTAMINEN
Hylättyä (4) kurssiarvosanaa saa korottaa osallistumalla kerran ylimääräiseen koetilaisuuteen 
ja tekemällä muut kurssiin sisältyvät kurssin opettajan edellyttämät suoritukset, käymällä kurssin 
uudelleen tai suorittamalla kurssi itsenäisesti. Hyväksytyn kurssisuorituksen (5–9) voi korottaa 
vain käymällä kurssin uudelleen. Kurssin arvosanaksi merkitään parempi suoritus.

ETENEMISESTE
Etenemiseste määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja syventävien kurssien määrän 
mukaisesti. Jos opiskelijan opintosuunnitelmaan kuuluu yksittäisessä aineessa vain 1-2 kurssia, 
etenemiseste muodostuu ensimmäisestä hylätystä arvosanasta. 3-5 kurssin opintosuunnitelmas-
sa etenemiseste muodostuu toisen hylätyn arvosanan jälkeen, 6-8 kurssin opintosuunnitelmas-
sa etenemiseste muodostuu kolmannen hylätyn arvosanan jälkeen ja jos opintosuunnitelmaan 
kuuluu 9 tai useampia kursseja, etenemiseste muodostuu neljännen hylätyn arvosanan jälkeen. 
Opiskelija ei saa jatkaa kyseisen oppiaineen opintoja, ennen kuin etenemiseste on poistunut. 
Opiskelijalla on mahdollisuus korottaa hylätyn kurssin arvosanaa ylimääräisessä koetilaisuu-
dessa tai opiskelemalla kurssi uudestaan. 

MUISSA OPPILAITOKSISSA SUORITETUT OPINNOT
Muussa oppilaitoksessa suoritettuja opintoja voidaan hyväksyä lukiokurssien suoritukseksi, mi-
käli opinnot vastaavat tavoitteiltaan korvattavia lukion opetussuunnitelman mukaisia kursseja.  
Tarvittaessa opiskelijalta voidaan edellyttää lisäsuorituksia. Aineenopettaja päättää opintojen 
hyväksymisestä ja mahdollisesti vaadittavista lisäsuorituksista. Opinto-ohjaaja voi hyväksyä 
esim. avoimen yliopiston kurssit, kesäyliopiston abikurssit ja lukiokursseja suoraan vastaavat 
kurssit.
Päätös muualla suoritettujen opintojen hyväksi lukemisesta tulee sitä erikseen pyydettäessä teh-
dä ennen kuin opinnot aloitetaan toisessa oppilaitoksessa.

Lukioaineissa muualla suoritetut kertauskurssit merkitään kyseisen aineen viimeiseksi kurssiksi 
koulun tarjoamien maksimikurssien jälkeen syventävänä kurssina. 
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Yllämainitut kurssit voidaan laskea lukiossa suoritettavien 75 kurssin minimimäärään.

Kielten osalta voidaan hyväksyä kursseja myös kielissä, jotka eivät kuulu koulun omaan 
opetussuunnitelmaan.

Vaihto-oppilasvuoden aikana suoritetut opinnot hyväksyy lukion rehtori, aineenopettaja tai 
opinto-ohjaaja.

Erilaisissa koulun luottamustehtävissä (esim. tekniikka, teinikunnan hallituksen jäsenyys, kerhon 
puheenjohtaja tai sihteeri, isosisko tai -veli, tutortoiminta) toimivat lukiolaiset voivat todistuksen 
toiminnastaan ja mahdollisesti kurssimerkinnän. 

OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI
Opiskelija on suorittanut oppiaineryhmän oppimäärän, kun hän on suorittanut oppiaineessa 
tai aineryhmässä vaadittavan kurssien vähimmäismäärän. Oppiaineen oppimäärän arvosana 
määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien kurssi-
arvosanojen aritmeettisena keskiarvosanana. Arvosana ilmoitetaan kokonaislukuna siten, että 
0,5 pyöristetään ylöspäin. Edellä mainittua arvosanaa voidaan harkinnanvaraisesti korottaa, jos 
opiskelijan kokonaissuoritukset aineessa sitä tukevat. Korotuksesta päättävät opiskelijan kyseisen 
aineen opettajat. Opinto-ohjaus ja teemaopintokurssit arvostellaan suoritusmerkinnällä (suoritet-
tu). Paikallisten syventävien ja soveltavien kurssien arvioinnista päätetään opetussuunnitelmassa. 

Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän sellaisista oppiaineista, 
joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden kurssin sekä valinnaisista vieraista 
kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää vain kaksi kurssia. Tämä suori-
tusmerkintätoteutus sovitaan viimeisenä lukio-opiskeluvuonna yhdessä opinto-ohjaajan kanssa.

LUKION OPPIMÄÄRÄN SUORITUS
Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän, kun hän on suorittanut oppiaineiden oppimäärät 
siinä laajuudessa kuin ne on määritelty lukion tuntijaoissa edellä esitetyllä tavalla hyväksytysti 
ja lukion vähimmäiskurssimäärän 75. Lukion kurssimäärässä ovat mukana kaikki arvioidut kurs-
sit, eikä mitään niistä voi jälkikäteen poistaa. 
Mainituista opinnoista opiskelijalla saa olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään seuraavasti:

Opiskelusuunnitelman mukaisesti opiskeltuja pakollisia ja opetussuunnitelman perusteissa mää-
riteltyjä valtakunnallisia syventäviä kursseja,  
1–2 kurssia (0) 
3–5 kurssia (1) 
6–8 kurssia (2) 
9 kurssia tai enemmän (3) 
joista hylättyjä kurssiarvosanoja voi olla enintään suluissa ilmoitettu määrä.

PRELIMINÄÄRI
Eräissä oppiaineissa (matematiikka, äidinkieli, pitkät ja lyhyet kielet sekä reaali) järjestetään 
kolmannen jakson koeviikolla ylioppilaskirjoituksiin valmentava preliminäärikoe. 

VALMENNUSTILAISUUDET JA KOROTUSTENTIT
Ennen ylioppilaskirjoituksia järjestettävä valmennustilaisuus on osa lukio-opintoja. Sen tehtävä 
on paitsi auttaa valmistautumisessa ylioppilastutkintoon, myös tehostaa opiskelijan itsenäistä 
työskentelyä lukion loppuvaiheessa ja totuttaa aikaisempaa laajempien opintokokonaisuuk-
sien hallintaan. Valmennustilaisuudet ovat vapaaehtoisia mutta suositeltavia kirjoitettavissa 
aineissa. Kuulustelun tulos ei vaikuta päättöarviointiin.

Jos opiskelija haluaa korottaa arvosanaansa, korottaminen on hoidettava samassa yhtey-
dessä ja siitä on ilmoitettava opettajalle kolme päivää ennen tilaisuutta.
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ARVIOINNIN UUSIMINEN JA OIKAISU
Opiskelija voi kahden kuukauden kuluessa arvioinnista tiedon saatuaan pyytää opinnoissa 
etenemistä koskevan päätöksen tai päättöarvioinnin uusimista. Pyyntö tehdään rehtorille. Uu-
desta arvioinnista päättävät rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä. Jos opiskelija on tyytymä-
tön lukioasetuksen 1 momentissa tarkoitetusta pyynnöstä tehtyyn uuteen arviointiin tai ratkai-
suun, jolla pyyntö on hylätty, opiskelija voi pyytää arviointiin oikaisua aluehallintovirastolta. 
Aluehallintovirasto voi, jos päätös on ilmeisen virheellinen, velvoittaa opettajan toimittamaan 
uuden arvioinnin, määrätä opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen muutettavaksi tai mää-
rätä, mikä arvosana opiskelijalle on annettava.

OPINTOTODISTUKSET
Jokaisen jakson jälkeen opiskelija näkee suorituksensa wilmassa.
Lukiossa käytetään seuraavia todistuksia:
1. Lukion päättötodistus annetaan opiskelijalle, joka on suorittanut lukion koko 
 oppimäärän.
2. Todistus oppimäärän suorittamisesta annetaan, kun henkilö on suorittanut yhden   
 tai useamman lukion oppiaineen oppimäärän.
3. Todistus lukiosta eroamisesta (erotodistus) annetaan opiskelijalle, joka eroaa 
 lukiosta ennen lukion koko oppimäärän suorittamista.

KURSSISISÄLLÖT
Kurssien sisällöt löytyvät opetussuunnitelmista. 

OIKEUS OSALLISTUA YLIOPPILASTUTKINTOON
Opiskelijoiden tulee ennen ylioppilaskokeeseen osallistumista suorittaa ainakin seuraavat pa-
kolliset kurssimäärät:
Äidinkieli kurssit: 1-6 
A1-kieli kurssit: 1-6 
B1-kieli kurssit: 1-5
B3-kieli Opiskelijalla on oikeus osallistua vieraan kielen lyhyen 
 oppimäärän kokeeseen, kun hän on opiskellut vähintään
 kolme lukiokurssia tätä kieltä. 
 Suositellaan kuitenkin kaikkien kurssien suorittamista.
Matematiikka, pitkä kurssit: 1-10
Matematiikka, lyhyt kurssit: 1-6
Reaaliaineet suositellaan kirjoitettavan reaaliaineen pakollisten kurssien   
 lisäksi syventävät ja soveltavat kurssit

LUKION PÄÄTTÖTODISTUS JA YLIOPPILASTUTKINTOTODISTUS
Lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että syksyllä yli-
oppilaaksi valmistuva opiskelija on 28.10. mennessä ja keväällä valmistuva 30.4. mennessä 
suorittanut hyväksytysti 75 lukiokurssia.

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN
Kevään tutkintoon on ilmoittauduttava viimeistään 23.11. ja syksyn tutkintoon viimeistään 6.6. 
Ilmoittautumisia ottavat vastaan lukion opinto-ohjaajat. Tutkintoon ilmoittautuvan on makset-
tava tutkintomaksu, jonka suuruus vahvistetaan vuosittain. Vuonna 2020 perusmaksu on 14 
euroa ja koekohtainen  maksu 28 euroa. Kokelas, joka osallistuu tutkintoon useassa kokelasla-
jissa, maksaa vain yhden perusmaksun. 
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SYK:N INTERNATIONAL BACCALAUREATE -LINJA

PÄÄSY IB:N VALMISTAVALLE LUOKALLE
1. Valintakokeen ja perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella
2. Koulu käyttää joustavaa harkintaa niissä tapauksissa, joissa hakija ei ole suorittanut suo-
malaista peruskoulua, vaan on hankkinut vastaavat tiedot erinomaisin arvosanoin ulkomailla.

SIIRTYMINEN IB:N ENSIMMÄISELLE LUOKALLE
Varsinaiselle IB-luokalle siirtyminen ei ole automaatio, vaan se edellyttää erittäin hyvää opin-
tomenestystä valmistavan vuoden aikana. Tämä menestys mitataan valmistavan vuoden kurssi-
en arvosanoilla sekä opettajien arvioinnilla. Pääsääntöisesti opiskelijan tulee saavuttaa opiske-
lemassaan oppiaineessa, jota aikoo jatkaa IB:ssä Standard Level -tasolla, vähintään arvosana 
8 ja Higher Level -tasolla 8-9, jotta koulu antaa hänelle luvan siirtyä varsinaisiin IB-opintoihin. 
Vaaravyöhykkeessä olevia opiskelijoita varoitetaan maaliskuun lopussa ja asiasta ilmoitetaan 
myös opiskelijan huoltajalle. Mikäli pre-IB-opiskelija harkitsee siirtymistä SYKin kielipainottei-
seen lukioon, varaa hän keskusteluajan viimeistään valmentavan vuoden helmikuussa opin-
to-ohjaaja Anu Kinnusen kanssa tilanteen kartoittamiseksi ja laatii vaihtosuunnitelman. Linjan 
vaihtaminen myöhemmässä vaiheessa (IB1- tai IB2-vuoden aikana) ei pääsääntöisesti ole 
mahdollista; erityisiä poikkeustilanteita lukuunottamatta.
Mikäli on vapaita paikkoja, opiskelijoita voidaan ottaa suoraan IB1-luokalle elokuussa pidet-
tävien pääsykokeiden perusteella. Jos opiskelupaikkoja on tarjolla vain 1–4, rehtori ja IB-apu-
laisrehtori valitsevat opiskelijat todistusten perusteella.

SIIRTYMINEN IB:N PÄÄTTÖLUOKALLE
IB-opiskelijoille annetaan todistus syys- ja kevätlukukausien päättyessä.
IB:n päättöluokalle siirtyminen edellyttää, että
• SL-aineissa alin hyväksytty arvosana on 3, HL-aineissa 4
• kuuden oppiaineen arvosanojen summa on vähintään 24
• vuoden opintosuorituksista (kokeet, esseet, esitelmät, laboroinnit, ym.) pitää olla tehtyinä   
 vähintään 90 % ennen IB1:n kevättodistuksen antamista.

Hylätty suoritus merkitsee, että opiskelija saa ehdot, jotka on suoritettava kesäkuun tai elokuun 
ylimääräisessä koetilaisuudessa. Hylätty arvosana tässä kokeessa johtaa luokallejääntiin.
Ulkomaisesta tai toisesta suomalaisesta IB-koulusta päättöluokalle voidaan ottaa sellainen 
opiskelija, joka on jo käynyt IB:n ensimmäisen luokan ja jonka opinto-ohjelma on koulussamme 
mahdollinen, mikäli ao. luokalla on tilaa.

YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN OSALLISTUMINEN
IB-opiskelija, joka suunnittelee osallistumista ylioppilaskirjoituksiin IB-tutkinnon lisäksi, käy 
suunnitelmansa läpi IB-ohjaajan kanssa ennen yo-kirjoituksiin ilmoittautumista.

IB-OHJELMAN MAKSUJA
Lukiolaiset hankkivat itse oppikirjansa ja muut koulutarvikkeensa.  IB-linjan päättökokeeseen 
osallistumisesta opiskelija maksaa säädetyn tutkintomaksun IB-organisaatiolle (n. 530 euroa
vuonna 2020). Tiedeaineiden projektiviikonlopusta maksetaan n. 100 euroa ja biologian kent-
täkurssista n. 180 euroa.

TEINIKUNTA
SYK:n lukiolla on oma oppilaskuntansa, jonka nimi on Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun Tei-
ni-kunta. Teinikuntaan kuuluvat kaikki lukion opiskelijat. Teinikunnan kuraattorina toimii lehtori 
Antti Palomäki. Teinikunnan tehtävänä on järjestää jäsenilleen koulun kasvatustavoitteiden mu-
kaista harrastustoimintaa sekä luoda miellyttävät olosuhteet koulutyöhön liittyvän vapaa-ajan 
viettämiseen. Teinikunnan toimielimet ovat yleiskokous ja hallitus. Teinikunnan puheenjohtajana 
vuonna 2020 toimii Pilvi Kilpeläinen.
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