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TERVETULOA MUNKAN
LUKIOON!
Munkka on moderni yksityiskoulu, jolla on
vankat perinteet. Lukiossa on laaja kurssitarjonta ja kattavasti kertauskursseja. Munkka
on laatulukio, jossa vaatimustaso pidetään
korkealla ja jossa arvostetaan työrauhaa.

MUNKASSA VAALITAAN
LUKIOPERINTEITÄ
Juhlat, seremoniat ja yhteiset tapahtumat
rytmittävät ja piristävät koulutyötä: Lukion alkaessa ykköset viettävät retkipäivää ja
tutustuvat muiden uusien munkkalaisten
kanssa. Toisella vuosiasteella Wanhat tanssivat juhlapäivänään omalla koululla orkesterin
tahdittamana, ja viimeinen kouluvuosi huipentuu penkkareihin, joihin abit pukeutuvat
jo vuodesta 1948 käytössä olleisiin munkinkaapuihin.
Ennen kirjoitusten alkua opiskelijat ja opettajat kokoontuvat yhdessä abi-illallisille, ja
lakkiaispäivänä juhlitaan arvokkaasti uusia
ylioppilaita.

MUNKKALAISET VÄLITTÄVÄT
JA OSALLISTUVAT
Munkka kasvattaa aktiivisia maailmankansalaisia, jotka kantavat huolta ihmisistä ja
ympäristöstä. Minä välitän -ohjelma antaa
mahdollisuuden vaikuttaa ja osallistua sekä
paikallisesti että globaalisti, ja koulun käytänteitä on kehitetty Vihreän lipun toimintaperiaatteiden mukaisesti. Munkka on myös
mukana The Baltic Sea Action Group -toiminnassa (BSAG) ja sitoutunut suojelemaan
Itämerta.

Erilaisiin yhteisöllisiin hankkeisiin ja ympäristötoimintaan osallistumisen lisäksi oppilaat
voivat vaikuttaa oppilaskunnassa.

MUNKASTA MAAILMALLE
Munkkalaiset matkaavat maailmalle ja osallistuvat erilaisiin kansainvälisiin toimintoihin.
Suosittuja ovat olleet opintomatkat New
Yorkiin, Roomaan, Lontooseen, Müncheniin,
Tallinnaan ja Strasbourgiin. Myös Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskukseen
Cerniin on tehty vierailuja. Yhdessä tanskalaisen ystävyyskoulun kanssa on järjestetty
Itämeri-kurssi, ja matemaattisten aineiden
tiedeolympialaiset Baltian maiden kesken
on toteutettu useana vuonna. Munkkalaiset
ovat päässeet mukaan myös EU:n matemaattis-luonnontieteellisten aineiden tiedeolympialaisiin (EUSO).
Munkasta maailmalle -stipendi antaa joka
vuosi mahdollisuuden yhdelle ensimmäisen
vuosiasteen opiskelijalle lähteä vaihto-oppilaaksi ulkomaille.

MUNKASSA ON LAAJASTI
VALINNAISKURSSEJA
Munkan lukiossa voi valita kiinnostuksen
mukaan matemaattis-luonnontieteellisten
aineiden erikoiskursseja, kuten erikoispitkää
matematiikkaa tai fysiikan ja kemian syventäviä kursseja.
Kielitarjonta on laaja: A-kielistä voi valita
englantia, ranskaa, ruotsia ja saksaa, lyhyistä
kielistä ranskaa, saksaa ja espanjaa sekä lyhytkursseina venäjää ja italiaa.

Lisäksi taloustiedon kursseja on runsaasti.
Munkkaan voi myös hakea yhteiskunta- ja
talouslinjalle, jolla saa keskittyä opiskelemaan
yhteiskunnallisten aineiden ja taloustiedon
kursseja. Äidinkielessä voi valita kirjallisuuden, kielenhuollon ja puheviestinnän soveltavia kursseja sekä psykologiassa stressinhallintaa.
Taito- ja taideaineissa on erilaisia kursseja
niin tekstiilityössä, kuvataiteessa kuin kotitaloudessakin. Musiikissa suosittuja ovat
olleet muun muassa laulu- ja bändikurssi.
Liikunnan kursseja on runsaasti, ja koripallon
harrastajilla on mahdollisuus viikoittaiseen
lajivalmennukseen.
Lukiodiplomin voi suorittaa teatteritaiteessa,
liikunnassa, kuvataiteessa, tekstiilityössä ja
musiikissa.

MUNKASSA VIIHTYY JA OPPII
Munkassa on opiskelijamyönteinen ja turvallinen ilmapiiri sekä ammattitaitoiset opettajat.
Sekä opiskelijat että opettajat ovat sitoutuneet työn tekemiseen. Koulu hyödyntää
ajanmukaista opetusteknologiaa, ja opiskelijat
saavat perehdytystä tieto- ja viestintäteknologian käyttöön.
Valoisa liikuntahalli, monipuolinen kirjasto ja
viihtyisät tilat luovat puitteet hyvälle opiskeluympäristölle.
Munkan lukioon haetaan yhteishaussa. Yhteiskunta- ja talouslinjalle on omat valintaperusteet ja pääsykoe.
Tutustu hakuohjeisiin www.munkka.fi.
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