
Mertalan koulun
LuMa-luokka

Lukuvuosi 2020-2021

Luonnontiede- ja matematiikkaluokka



LuMa-luokka tarjoaa

● ylöspäin eriyttävää opetusta matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa

● vahvan pohjan perusopinnoissa

● mahdollisuuden  oppia uutta teknologiaa 

● tietoa  luonnontieteisiin liittyvistä ammateista ja jatko-opintovaihtoehdoista.

Luonnontieteellinen painotus huomioidaan kaikkien oppiaineiden sisällöissä. 





Miten LuMa-luokka eroaa muusta opetuksesta?

Matematiikassa
oppilaat etenevät  7. luokalla opetussuunnitelman mukaisesti  sisältöjä syventäen.

Alusta lähtien painotetaan  matemaattista ilmaisua, loogista etenemistä sekä 
ongelmanratkaisua. 

Ylemmillä luokilla opiskellaan myös OPS:n ulkopuolisia aiheita. 

Lukion pakollinen 1. kurssi matematiikasta suoritetaan jo 9. luokan keväällä yhteistyössä 
Savonlinnan lukioiden kanssa.





Miten LuMa-luokka eroaa muusta opetuksesta?

Fysiikassa ja kemiassa

tutkitaan ilmiöitä ja tehdään paljon käytännön töitä etenkin 7. luokalla.

 Opsin sisältöjä syvennetään 8. ja 9. luokalla mm. fysiikan laskujen osalta. 

Kemiassa opiskellaan hieman myös opsin ulkopuolisia asioita. 

Joihinkin opiskeltaviin aihealueisiin liittyen tehdään tutustumiskäyntejä yrityksiin.





Miten LuMa-luokka eroaa muusta opetuksesta?
Teknologiaopetus

Robotiikka- ja automaatio-ohjelmoinnissa tehdään hiukan normaalia vaativampia 
sovelluksia esim. kuljettimia, lajittelijoita, automaattisia valaistuksia ja ovia.

Käydään tutustumassa paikallisten teknologiayritysten robotiikka- ja 
automaatiosovelluksiin.





Miten LuMa-luokka eroaa muusta opetuksesta?

Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnetään aktiivisesti opiskelussa. 

Matematiikassa käytetään mm. GeoGebra- ja taulukkolaskentaohjelmia normaalia 
enemmän. 

Ohjelmoinnin opiskelussa edetään pidemmälle kuin normaaliopetuksessa.

Fysiikassa hyödynnetään tietokonepohjaisia mittauslaitteita ja taulukkolaskentaa sekä 
kemiassa mallintamiseen liittyviä sovelluksia.





Opintojen rakenne
7.lk 8.lk 9.lk

Ma OPS OPS + syventävä OPS+syventävä
lukion 1. kurssi

Fy OPS OPS + syventävä OPS

Ke OPS OPS OPS + syventävä 
(ainemäärä)

Valinnaisuus: 1 kurssi / 1 kurssi
Teknologia

1 kurssi / 3 kurssia
Matematiikka
(polynomit, muistikaavat, 
rationaalilausekkeet, toisen 
asteen yhtälö, paraabeli ja 
logaritmit)

1 kurssi / 2 kurssia
Fysiikka ja kemia 
(käytännön työt, 
laskennallista fysiikkaa, 
kuvaajien piirtämistä ja 
tulkintaa)

XAMK-yhteistyö
vierailut

XAMK-yhteistyö
vierailut

XAMK-yhteistyö
vierailu



Opintojen arviointi

Kaikki oppiaineet arvioidaan yleisopetuksen kriteerien mukaisesti. 

8.-luokalla oppilailla on yksi kurssi enemmän matematiikkaa kuin muilla. Tämä syventävä 
oppisisältö ja tuntiresurssi sijoitetaan peruskurssien yhteyteen jokaiseen jaksoon ja 
arvioidaan pitkin lukuvuotta. 

9.-luokalla opiskellaan OPS:n lisäksi lukion 1. kurssi. Tämä kurssi arvioidaan lukion 
arviointikriteerien mukaisesti.  



Valintakoe
Kokeessa on kaksi osiota.

Matematiikan osiossa testataan peruslaskutoimitusten osaamista, soveltamista sekä 
ongelmanratkaisutaitoja.

Luonnontieteen osiossa testataan yleistietoja ja käytännön työskentelyä.

Osiot pisteytetään painottaen matematiikan osiota (2:1) 



Yhdenvertaiset valintaperusteet

Oppilaaksiottoalue on koko kaupungin alue.

Luokalle otetaan vähintään 17 ja enintään 24 oppilasta valintakokeen perusteella.

Luokalle otetaan ensisijaisesti oman kunnan oppilaita. Luokalle voidaan ottaa myös toisen kunnan 
oppilaita, mikäli luokka ei täyty oman kunnan oppilaista.

Mikäli kaksi tai useampi oppilas saavat saman pistemäärän ja heistä kaikki eivät pääse
LuMa-yläluokalle, paikka arvotaan heidän kesken. Arvonnassa ovat mukana rehtori ja yksi opettaja.

Luokalle hyväksytty oppilas sitoutuu käymään ko. luokkaa 7.-9. luokkien ajan. Ryhmäkoon laskiessa 
ryhmään voidaan ottaa valintakokeen hyväksytysti suorittaneita varasijalta.

Huoltaja vastaa oppilaan koulumatkoista, mikäli Mertalan koulu ei ole oppilaan ensisijainen koulu.



Aikataulu

18.10.19 Wilman kautta ilmoitus 6. luokkien vanhemmille, hakuohjeet ja LuMa-luokalle valinnan kriteerit 
(löytyvät myös Savonlinnan kaupungin verkkosivuilta) 

5.11.19 tiedotustilaisuus Mertalan koululla LuMa-yläluokalle hakemisesta ja LuMa-yläluokkatoiminnasta

14.11.-5.12.2019 hakuaika lukuvuodelle 2020-2021
LuMa-yläluokalle hakeminen on samalla ilmoittautuminen valintakokeeseen. 

Vko 3-5/2020 valintakokeet Mertalan koulu

Vko 7-8/2020 Sivistystoimenjohtajan päätös LuMa-luokalle valinnasta

6.3.2020 mennessä huoltajan ilmoitettava kirjallisesti LuMa-yläluokan paikan vastaanottamisesta



Lisätietoja

Mertalan koulun apulaisrehtori ja matemaattisten aineiden lehtori

Marketta Pellinen

p. 044 417 4537

marketta.pellinen(at)savonlinna.fi


