Liite 2
JUUAN LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
Koulussa
1.
2.
3.
4.
5.

Käyttäydyn asiallisesti sekä oppitunneilla että koulussa yleensä.
Teen parhaani viihtyisyyden ja koulurauhan saavuttamiseksi lukiossamme.
Saavun ajoissa oppitunneille ja kaikkiin koulun tilaisuuksiin.
Jätän kulkuvälineet niille tarkoitetuille paikoille.
Jätän ulkovaatteet oppituntien, yhteisten tilaisuuksien ja ruokailun ajaksi käytävään
naulakoihin. Arvotavaran pidän mukanani tai lukitussa kaapissa.
6. Ruokailen lukiolaisten ruokailuvuorossa tai hyppytunneilla voin ruokailla aikaisemmin.
Ruokaillessani vältän kännykän käyttöä.

Oppitunnilla
1. Annan toisille työrauhan.
2. Käytän digitaalisia välineitä opettajan ohjeistuksen mukaisesti opiskelun apuvälineinä, en
viihdelaitteina.
3. Tiedostan, että opettajalla on oikeus poistaa minut oppitunnilta, mikäli toimintani
häiritsee opetusta tai en noudata ohjeita digitaalisten välineiden käytöstä.
Poissaolot
Koulusta ei olla poissa ilman pätevää syytä. Kaikki poissaolot on selvitettävä, ennen kuin
kurssisuoritus voidaan hyväksyä. Muut kuin sairauspoissaolot on anottava kirjallisesti etukäteen.
1. Jos opiskelija sairastuu koulupäivän aikana tai hänellä on jokin muu pakottava syy, hän saa
poistua opettajan, kouluterveydenhoitajan tai rehtorin luvalla.
2. Sairauspoissaolosta ilmoitetaan välittömästi ryhmänohjaajalle joko Wilman kautta tai
puhelimitse. Varaudun siihen, että joudun korvaamaan poissaolot ylimääräisillä tehtävillä
tai näyttösuorituksilla.
3. Ryhmänohjaaja antaa luvan poissaoloon korkeintaan viideksi päiväksi.
4. Rehtori myöntää päätöksellään luvan poissaoloon korkeintaan lukukaudeksi.
5. Hyvinvointilautakunta myöntää vapautuksen lukukautta pidemmäksi ajaksi.

Kouluvilppi

1. Lunttaaminen on kielletty.
2. Toisen tuotoksen tai sen osien plagiointi ja käyttö ilman asianmukaisia lähdeviittauksia on
kielletty.

Koulun omaisuus

1. Käytän annettuja työvälineitä (esim. tietokone, tablet-laite, laboratoriovälineet, soittimet,
liikuntavälineet) huolellisesti ja vain niille suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
2. Olen vahingonkorvauslain mukaan korvausvelvollinen, jos huolimattomuuttani tai
tahallisesti rikon koulun omaisuutta.
Opiskelijakunnan tilaisuudet

Opiskelijakunnan järjestämien juhlien ym. tilaisuuksien valvonnasta vastaa ko. yhteisö, joka on
nimennyt tarvittavan määrän aikuisia valvomaan tilaisuutta. Yhteisö vastaa myös koulun
omaisuuden kärsimistä vahingoista. Juhlien järjestäjä siivoaa juhlien jälkeen käytössä olleet tilat.
Koulussamme noudatetaan Suomen lakia. Tämän takia esimerkiksi
•
•
•
•

Tupakkatuotteiden käyttö on kielletty koulualueella ja koulun tapahtumissa.
Tupakkatuotteiden ja muiden laissa kiellettyjen esineiden ja aineiden kouluun tuominen ja
hallussapito on kielletty alle 18-vuotiailta.
Päihteiden käyttö, hallussapito ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on kielletty
koko koulualueella ja koulun tapahtumissa.
Kiusaaminen eri muodoissaan on kielletty.

Järjestyssääntöjen rikkominen

Mikäli opiskelija ei noudata järjestyssääntöjä, niin
a) rehtori ja opettaja voi poistaa opetusta häiritsevän opiskelijan luokasta enintään
oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi ja
b) rehtori voi antaa kirjallisen varoituksen.
Opiskelijan, joka ei ole edellä mainituilla keinoilla ojennettavissa, voi hyvinvointilautakunta erottaa
määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi.
Laissa kiellettyjen esineiden tai aineiden kouluun tuominen ohjataan eteenpäin poliisille.

