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Kaurialan lukion järjestyssäännöt 
Hyväksytty 17.2.2015 
 
 
Säännöt ovat välttämättömiä, jotta päivittäinen työ sujuisi mahdollisimman rauhallisesti. Ne 
takaavat kouluyhteisön jäsenten oikeusturvan ja toimintamahdollisuudet. 
 

1. Järjestyssääntöjä noudatetaan lukio-opetuksessa käytössä olevissa rakennuksissa ja 
alueilla. Nämä järjestyssäännöt ovat voimassa kaikessa työjärjestyksen mukaisessa 
opiskelussa ja oppilaitoksen järjestämissä tilaisuuksissa muunakin aikana. Lukion 
järjestyssäännöt ovat voimassa myös oppilaitoksen opintoretkillä ja matkoilla (sekä 
kotimaan että ulkomaan) ja lisäksi noudatetaan valvovien opettajien ohjeita.  

 
 

2. Jokainen lukiolainen toimii oppilaitoksen järjestämissä opetus- ja muissa tilaisuuksissa 
lakien, säädösten ja hyvien käytöstapojen mukaisesti.  Hyvään käyttäytymiseen kuuluu 
yleisesti hyväksyttyjen hyvien tapojen noudattaminen, sovelias kielenkäyttö, kohteliaisuus, 
ystävällisyys, rehellisyys, toveruus, auttavaisuus, oikeudenmukaisuus ja 
totuudenmukaisuus. Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on oikeus tehdä työtään muiden 
häiritsemättä. Kaikkien työskentelymahdollisuuksia on tuettava. 

 

    
3. Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. 

Opetukseen osallistutaan täsmällisesti työjärjestyksen mukaan. Mikäli työjärjestyksen 
mukainen opetus viivästyy, otetaan välittömästi yhteys koulun kansliaan, jossa selvitetään 
syntyneen tilanteen. Opiskelijalla tulee olla asianmukainen opiskeluvälineistö opiskelu- 
tilanteissa.  

 
4. Oppilaitoksen omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Opiskelijalla on omaisuuden 

vahingoittamisesta tai katoamisesta aiheutuva korvausvelvollisuus. 
 

 
5. Poissaolot selvitetään kurssien opettajille niin pian kuin se on mahdollista. Näin voidaan 

nopeasti selvittää kurssin suorittamiseksi tarvittavat henkilökohtaiset lisätyöt. Luvan 1-3 
päivän kestäviin poissaoloihin myöntää ryhmänohjaaja. Sitä pidemmät poissaolot myöntää 
kirjallisesta anomuksesta apulaisrehtori tai muu siihen valtuutettu henkilö. 
 

 
6. Tietoteknisten laitteiden viihdekäyttö on kielletty oppitunneilla. Tärkeistä puheluista 

oppitunnin aikana on etukäteen sovittava opettajan kanssa. Älypuhelimia ja muita 
tietoteknisiä laitteita käytetään oppitunneilla opettajan ohjeistuksen mukaisesti.  

 
 

7. Tapaturman sattuessa ilmoitetaan siitä viipymättä terveydenhoitajalle ja oppituntia pitävälle 
opettajalle sekä pyritään antamaan tarvittava ensiapu. 

 
       

8. Ruokalassa noudatetaan hyviä ruokailutapoja ja sovittuja ruokailuaikoja. 
Tietokoneluokissa ja laboratoriossa ei saa syödä eikä juoda. Käytävillä tai tietokone- 
luokassa olevien tietokoneiden päivityksiin tai aloitussivustoon ei saa tehdä muutoksia. 
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9. Koulumatkalla, oppilaitoksen alueella  ja koulupäivän aikana muualla liikuttaessa 
noudatetaan liikennesääntöjä. Polkupyörät säilytään pyörätelineissä. Autot ja muut 
moottoriajoneuvot on pysäköitävä pääsääntöisesti koulupihan ulkopuolelle. Pihassa on 
varattu kahdeksan autopaikkaa opiskelijoiden käyttöön. Kaksipyöräiset moottoriajoneuvot 
pysäköidään Erottajakadun puoleiselle jalkakäytävälle keula kohti rakennuksen seinää. 

    
       

10. Tupakkatuotteiden käyttö (mukaan luettuna nuuska ja sähkötupakka) on kielletty 
oppilaitoksessa ja sen ulkoalueilla. Näillä järjestyssäännöillä kielletään myös sähkötupakan 
käyttö oppilaitoksen alueella. Päihdyttävien aineiden hallussapito, käyttäminen ja niiden 
vaikutuksen alaisena esiintyminen oppilaitoksen alueella sekä oppilaitoksen järjestämissä 
tilaisuuksissa on kielletty. 

 

 

11. Oppilaitokseen ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, 
jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen 
turvallisuutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen.  

 

 


