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TERVETULOA MUNKAN  
PERUSKOULUUN!

Munkka on moderni yksityiskoulu, jossa toi-
mivat yläkoulu ja lukio. Peruskoulun erityis-
piirteitä ovat jaksottomuus, laaja kieliohjelma 
ja matematiikkaluokka.

MUNKASSA OHJATAAN JA  
OPASTETAAN

Opettajat ja tukioppilaat ohjaavat seitse-
mäsluokkalaisia opintojen alkuun. Jaksotto-
muuden ansiosta oppilaat opiskelevat koko 
vuoden saman työjärjestyksen mukaan, joten 
opetukseen voi syventyä kiireettömästi. Työ-
rauha on hyvän oppimisen edellytys.

Munkassa myös huolehditaan siitä, että 
oppilas oppii. Oppilas saa tarvitessaan tuki-
opetusta ja voi osallistua ylimääräisille koe-
kertaustunneille.

Opetuksen tavoitteena on antaa kaikille laaja 
yleissivistys ja hyvät jatko-opintovalmiudet. 
Oppilaille aukeaa myös mahdollisuus siirtyä 
peruskoulun jälkeen Munkan lukioon. Kiin-
nostuneille yhdeksäsluokkalaisille järjestetään 
pääsykoevalmennusta lukion yhteiskunta- ja 
talouslinjalle.

MUNKASSA VAALITAAN  
PERINTEITÄ

Seitsemännen luokan aloitusperinteisiin 
kuuluu Kuutamokeikka, ja itsenäisyyspäivää 
seitsemäsluokkalaiset juhlivat tanssien. Kah-
deksannella luokalla oppilaat voivat osallistua 
väittelykilpailuun ja yhdeksännellä luokalla 
järjestetään erilaisia projektiviikkoja. Useim-
mat luokat käyvät myös leirikouluissa.



Peruskoululaiset ja lukiolaiset kokoontuvat 
yhteen erilaisiin koulun tilaisuuksiin. Koko 
koulu juhlii yhdessä myös itsenäisyyspäivää, 
Wanhojen tansseja, penkkareita ja joulua. 
Perinteinen Munkka-henki syntyy yhdessä 
olemisesta ja yhdessä tekemisestä.

MUNKASSA ON MATEMATIIKKA-
LUOKKA

Matematiikkaluokalle voivat hakeutua mate-
matiikasta ja luonnontieteistä kiinnostuneet 
ja niiden opinnoissa alaluokilla menestyneet 
oppilaat. Soveltuvuuskokeen perusteella 
valitut, motivoituneet oppilaat etenevät mate-
matiikan opinnoissaan yleisluokkien oppilaita 
nopeammin ja ehtivät suorittaa matematiikan 
lukiokurssin jo yhdeksännellä luokalla. Myös 
luonnontieteitä opiskellaan enemmän kuin 
yleisluokilla. Osa luonnontieteen opinnoista 
toteutetaan tiede- ja teknologiaopintoina, 
joissa perehdytään laajempiin aihekokonai-
suuksiin yhdessä syventyen, tutkien ja näin 
valmistautuen tulevaisuuden haasteisiin. 

KIELIOHJELMA TAIPUU  
MONEKSI

Vieraissa kielissä oppilailla on runsaasti valin-
nanmahdollisuuksia. A1- ja A2-kielinä opis-
kellaan englantia, ranskaa, ruotsia tai saksaa 
alakoulussa tehtyjen valintojen mukaisesti. 6. 
luokalla aloitetun B1-ruotsin opiskelu jatkuu 
yläkoulussa. 8. ja 9. luokalla oppilas voi opis-
kella valinnaisena aineena ranskaa tai saksaa.

Yläkoulun aikana opiskellaan A1- ja A2-kieliä 
sekä B1-ruotsia yksi vuosiviikkotunti enem-
män kuin valtakunnallinen minimituntimäärä 
edellyttää.



VALINNAISAINEITA JA  
KERHOJA ON RUNSAASTI

Tarjolla on laajasti valinnaisaineita: taito- ja 
taideaineita, vieraita kieliä ja mediakasvatus-
ta. Seitsemäsluokkalaiset voivat valita yhden 
valinnaisainetunnin viikossa. Kahdeksansien  
yhdeksänsien luokkien oppilailla valinnai-
saineita on kahdesta kuuteen viikkotuntia. 
Määrään vaikuttavat oppilaan aiemmat kieli-
valinnat.

Kerhot ja erilaiset kulttuuri- ja liikuntatapah-
tumat värittävät koulun arkea. Kerhoissa voi 
harrastaa esimerkiksi liikuntaa, kuvataidetta, 
käsitöitä, lautapelejä ja bändissä soittamista.

Munkka tekee yhteistyötä Munkinseudun 
alakoulujen ja Länsi-Helsingin musiikkiopis-
ton kanssa. Koulu mahdollistaa alaluokilta 
alkaneen painotetun musiikin opiskelun 

Tuntijako yleisluokka / matematiikkaluokka

Yhteiset aineet 7. 8. 9. yht.
äidinkieli ja kirjallisuus 2/2 4/4 4/4 10/10
A-kieli (A1) 2/2 3/3 3/3 8/8
B-kieli (B1) 1/1 2/2 2/2 5/5
matematiikka 3/4 4/4 4/4 11/12
biologia ja maantieto 2/2 3/4 2/2 7/8
fysiikka ja kemia 2/2 2/2 3/4 7/8
terveystieto 1/1 1/1 1/1 3/3
uskonto/ET 1/1 1/1 1/1 3/3
historia 2/2 2/2 4/4
yhteiskuntaoppi 1/1 2/2 3/3
musiikki 2/2 2/2
kuvataide 2/2 2/2
käsityö 3/3 3/3
liikunta 3/3 2/2 2/2 7/7
kotitalous 3/3 3/3
TT-valinnaiset 5/5*
oppilaanohjaus 1/1 1/1 2/2
yhteensä 30/31 25/26 25/26 85/88
* Taito- ja taideaineiden valinnaisista tunneista 1 vuosiviikkotunti on 
yhdistetty 7. luokan pakolliseen käsityöhön. Loput 4 vuosiviikkotuntia jää 
oppilaan valittavaksi Valinnaiset aineet -taulukosta.



tarjoamalla myös seitsemännellä luokalla 
valinnaista musiikkia. Musiikkiopiston kanssa 
yhteistyössä järjestetään myös koulupäivien 
jälkeen valikoitujen instrumenttien ryhmä-
opetustunteja.

MAHDOLLISUUKSIA  
KILPAURHEILIJOILLE

Munkka on mukana Pääkaupunkiseudun 
urheiluakatemian (URHEA) koordinoimassa 
urheiluyläkoulujen verkostossa. Eri lajien 
kilpaurheilijoilla on mahdollisuus saada sekä 
laji- että yleisvalmennusta koulupäivien aika-
na. Munkka järjestää koripallovalmennusta, ja 
URHEA-verkosto mahdollistaa myös mui-
den lajien harjoittelun seurojen tai lajiliittojen 
järjestämissä harjoituksissa. 

Yleisvalmennus tukee lajiharjoittelua ja kehit-
tää fyysistä kuntoa, ja siitä vastaavat koulun 
liikunnanopettajat. 

Valinnaisaineet 7. 8. 9. yht.

kieli (A2) 2 3 3 8
kieli (B2) 3 3 6
ilmaisutaito 2 2 4
kotitalous* 2 2 4
kuvataide* 1 2 2 1–5
liikunta* 1 2 2 1–5
yleisvalmennus (URHEA)* 1 2 2 1–5
lajivalmennus (URHEA)

a) koripallo* 1 2 2 1–5
b) muu laji* 1 2 2 1–5

mediataito 2 2 4
musiikki* 1 2 2 1–5
TN/TS* 2 2 4
tietotekniikka 2 2 4
* Näistä aineista oppilaan tulee valita yksi oppimäärä 8. ja 9. luokalle. 
Nämä valinnaiset tunnit ovat osa yhteisinä oppiaineina opettavien taide- 
ja taitoaineiden opetusta ja ne myös arvioidaan osana tätä opetusta.



MUNKKALAISET VÄLITTÄVÄT 
JA OSALLISTUVAT

Koulu kasvattaa aktiivisia maailmankan-
salaisia, jotka kantavat huolta ihmisistä ja 
ympäristöstä. Minä välitän -ohjelma tarjoaa 
mahdollisuuden vaikuttaa ja osallistua sekä 
paikallisesti että globaalisti, oppilaista koos-
tuva ympäristöryhmä kehittää ja ylläpitää 
koulun käytänteitä Vihreän lipun toiminta-
periaatteiden mukaisesti, ja Munkka on myös 
mukana The Baltic Sea Action Group -toi-
minnassa (BSAG) ja sitoutunut suojelemaan 
Itämerta.

Erilaisiin yhteisöllisiin hankkeisiin ja ympä-
ristötoimintaan osallistumisen lisäksi oppilaat 
voivat vaikuttaa oppilaskunnassa.

VIIHTYISÄ JA SIISTI KOULU

Munkka on valoisa, siisti ja viihtyisä kou-
lu. Korkeatasoinen liikuntahalli, kodikas ja 
ajantasainen kirjasto sekä monipuoliset tilat 
luovat puitteet hyvälle opiskeluympäristölle.

Hakuohjeet sekä yleisluokille että matema-
tiikkaluokalle löytyvät verkkosivuilta  
www.munkka.fi.
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