PARHAAT EDUT
Raudaskylän lukio tarjoaa
kaikki oppikirjat, kolme
ateriaa päivässä sekä
asuntolapaikan. Ne ovat
opiskelijalle maksuttomia.

JOUSTAVAT OPINNOT
Rakenna oma lukiopolkusi valitsemalla
monipuolisesta kurssitarjonnasta
vähintään 44 kurssia. Raudaskylän
lukio tarjoaa henkilökohtaista tukea
ja ohjausta, pienet opetusryhmät sekä
laadukkaan opetuksen.

Raudaskylän lukio
Kansanopistolukio

KANSAINVÄLISYYS
Raudaskylän lukiossa opiskelijoita
kannustetaan kansainväliseen
toimintaan niin koulun arjessa
kuin lukion ulkopuolella.
Olemme jatkuvasti mukana
kansainvälisissä projekteissa,
joissa opiskelijat käyvät eri maissa
koulutustapaamisissa. Yhteistyötä
on tehty viime vuosina useiden
eurooppalaisten koulujen kanssa.

Raudaskylän lukion opiskelijoita
Napolissa syksyllä 2017.

YHTEISÖLLISYYS
Lukiossamme on välitön ja
avoin ilmapiiri opiskelijoiden ja
henkilökunnan kesken.
Opiskelijatiimit järjestävät
yhteisöllistä toimintaa opiston
kampuksella, esimerkiksi erilaisia
tapahtumia ja teemapäiviä.
Tiimien kautta voit halutessasi
vaikuttaa koulumme arkeen.

YKSILÖLLISYYS
Kansanopistolukion opiskelijoina
on erilaisia ihmisiä erilaisista
taustoista. Hyväksymme jokaisen
omana itsenään. Voit tulla meille
juuri sellaisena kuin olet.
Tarvittaessa huomioimme
yksilölliset tarpeesi opiskelussa.

OPISTO?
Raudaskylän lukio on osa Raudaskylän
Kristillistä Opistoa. Oppilaitoksessamme
voi suorittaa lukiokoulutuksen lisäksi
erilaisia

opintoja

kymppiluokasta

ammattitutkintoihin.
Lukiomme on yksi Suomen kuudesta
kansanopistolukiosta.

Se

tarkoittaa,

että opiston kampusalueella voi asua,
suoritettavien kurssien minimimäärä
on vain 44 ja kansanopistolukiossa voi
opiskella myös aikuisena.
Opiston historia vie herännäisyyteen - siitä
sana “kristillinen” opiston nimessä.
Meille se tarkoittaa ennen kaikkea sitä,
että hyväksymme erilaisuuden iästä,
ihonväristä tai elämänkatsomuksesta
riippumatta.

Samalla

se

merkitsee

vastuuta maailmasta toivon ilmapiirissä.

Raudaskylän Kristillinen Opisto
Opistontie 4-6, Ylivieska / (08) 4276 200
www.rko.fi / info@rko.fi

KESTÄVÄ KEHITYS
Raudaskylän lukio on sertifioitu
kestävän kehityksen oppilaitos.
Meillä järjestetään kestävän
kehityksen toimintaa ja
kestävät arvot ohjaavat
jokapäiväistä toimintaamme.

KAMPUS
Opiskelija-asuntolamme on idyllisessä
maaseutuympäristössä. Voit asua yhdessä
ystäviesi kanssa tai tutustua uusiin ihmisiin.
Läksytkin voit halutessasi tehdä yhdessä
toisten kanssa.
Vapaa-ajalle meillä on tarjolla ohjattua
toimintaa, liikuntasalivuoroja ja mukavat
vapaa-ajantilat. Keittiömme on koulun
sydän; tarjoamme päivittäin erinomaista
ja monipuolista kotiruokaa.

HAKU
Raudaskylän lukioon on jatkuva
haku. Voit hakea osoitteessa
www.rko.fi. Jos haluat aloittaa
syksyllä, muista hakea toukokuun
loppuun mennessä.
www.facebook.com/raudaskylanopisto
www.instagram.com/rkokampus
youtube.com/c/rkofikampus

