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Alkulukuvuoden kuulumisia Kotkan
lyseosta (rehtori Mette Godenhjelm)
Kotkan lyseon lukuvuoden 2018-2019 aloitti
500 opiskelijaa. Ykkösten aloituspaikat olivat
täynnä ja vähän ylikin. Taisimme olla ainoa toisen asteen oppilaitos Etelä-Kymenlaaksossa,
joka joutui kerta kaikkiaan sanomaan, että
enempää ykkösiä ei voida ottaa. Yksi opiskelijaryhmä jäi nyt kuitenkin kokonaan Lyseosta pois,
sillä ammattikoulussa lukio-opintoja suorittavat
ns. ammattilukiolaiset eivät enää tule neljäntenä vuotenaan Lyseolle, vaan suorittavat kurssinsa aikuislukion puolella.
Lyseon painopisteet, urheilijakoulutus, kuvataide sekä ympäristöopinnot kiinnostivat lyseoon
hakevia. Erityisen suosion sai uusi avaus: Studies in English. Kyseessä on neljä pakollista
lukiokurssia, joiden opetuksessa käytetään
englantia. Tälle luokalle hakijoita oli yli kuusikymmentä, joista kolmekymmentä parasta valittiin.
Lukuvuoden alussa vietimme joka vuositason
kanssa ryhmäytymispäivää. Ykköset saivat tutustua toisiinsa tutoreiden johdolla erilaisten
leikkien ja pelien kautta. Lyseolaisen vala lausuttiin. Kakkosille järjestettiin yrittäjyyteen sparraava päivä ja kolmoset perehdytettiin abivuoteen samalla kun yleissivistyttiin merikeskus
Vellamossa.

Riemuylioppilaat
Heikki Vuonamo Kotkan kirkossa Lyseon lakkiaisjuhlissa pitämässä perinteistä riemuylioppilaiden puhetta.

Digitaalisia kokeita on nyt pidetty kolmena syksynä ja aika hyvin asia jo osataan. Tänä syksynä digitaaliset ylioppilaskirjoitukset järjestettiin
ensimmäistä kertaa virtuaalipalvelimen avulla.
Uutta tekniikkaa on opeteltava koko ajan. Matematiikan yo-koe kirjoitettiin paperisena tänä
syksynä viimeistä kertaa. Ensi keväänä kaikki
yo-kokeet ovat digitaalisia.
Ensimmäisen jakson loppupuolella aloitettiin
uuden oppilashallintojärjestelmän käyttöönotto.
Lokakuun aikana vanha järjestelmä Helmi jää
unholaan ja Wilma astuu tilalle. Arvosanat,
poissaolomerkinnät ja muut merkinnät kirjataan
kaikki digitaalisesti ja opiskelija voi katsoa ne
vaikka kännykästään.
Kotkan lukiot saivat lukuvuoden alkaessa vihdoinkin erityisopettajan. Nyt on kotkalaisillakin
nuorilla omassa lukiossa ammattilainen, joka
auttaa lukivaikeudessa tai muussa oppimisvaikeudessa. Erityisopettaja työskentelee lyseolla
kolmena päivänä.
Syksyn aikana odotamme vieraita vanhasta ystävyyskoulustamme Tallinnan Pelgulinnasta.
Keväällä kv-toiminta suuntautuu Saksaan ja
Pietariin. Erilaiset hankkeet ja projektit tuovat
oman mukavan lisänsä arkiseen koulutyöhön.

Sekä Kotkan Lyseon että Tyttölyseon riemuylioppilaat juhlivat yhdessä 50 vuotis
ylioppilasjuhlaansa.

Tietoturvaseloste
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679 tullaan soveltamaan suomalaisessa lainsäädännössä 25.5.2018 alkaen. Asetus koskee luonnollisten henkilöiden tietojen käsittelyä. Asetuksen tavoitteena on parantaa EUkansalaisten oikeusturvaa sekä vahvistaa EU:n sisämarkkinaa yhtenäistämällä
henkilötietojen käsittelyyn liittyvä lainsäädäntö ja varmistamalla henkilötietojen
liikkuvuus alueella. Asetus koskee yritysten ja julkishallinnon lisäksi myös yhdistyksiä, urheiluseuroja ja muita järjestötoimijoita.
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti yhdistyksillä on velvoite informoida rekisteröityjä henkilötietojen käsittelystä.
Kotkan Lyseon seniorit ry:n tietoturvaseloste on yhdistyksen hallituksen sihteerin hallinnassa ja se tullaan liittämään yhdistyksen kotisivuille https://
www.kotkanlyseonseniorit.fi/ . Tietoturvaselosteessa on kuvattu mm. rekisteriin
jäsenistä laitetut tiedot: Nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Vuosikokous
Vuosikokous pidetään 7.11.2018 kello 17:00 Lyseon ruokalassa. TEVETULOA!

Vuoden 2018 jäsenmaksut
Rohkenemme muistuttaa kirjeen yhteydessä jäsenmaksusta, joka on 20 €. Toimintammehan perustuu juuri jäsenmaksuihin, siksi tämä pieni muistutus.
Tiedot maksamista varten:
Saaja:

Kotkan Lyseon Seniorit ry

Tilinumero:

FI69 5172 0220 1748 34

Maksu:

20€

Viitenumero: 1009

Jukka Lopperi pj
jukka.lopperi@evl.fi
041- 462 6201 0

Pekka Mättö siht.
mattopekka@gmail.com
50 - 5379601

