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HÄMEENLINNAN LYSEON LUKIO 

 Yhteiset säännöt ja toimintatavat  

Koulun yhteiset säännöt ja toimintaohjeet ovat välttämättömiä, jotta päivittäinen 
työmme sujuisi mahdollisimman hyvin. Ne luovat kouluyhteisöllemme sisäistä 
järjestystä sekä rauhallisen, turvallisen ja viihtyisän työympäristön, jossa saamme 
aikaan hyvää tulosta. Järjestyssäännöt ohjaavat kaikkea lainsäädännön nojalla 
järjestettyä oppilaitoksen työsuunnitelman mukaista toimintaa. Myös koulun retkillä ja 
matkoilla noudatetaan koulun järjestyssääntöjä.  

Opiskelijan velvollisuudet  

Opiskelijan velvollisuus on noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä.  

Opiskelijan velvollisuus on tehdä hänelle annetut tehtävät tunnollisesti ja käyttäytyä 
asiallisesti.  

Opiskelijan velvollisuus on osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa 
poissaoloon.  

Hyvä käytös  

Hyvät tavat, toisen huomioon ottaminen ja kohtelias käyttäytyminen ovat olennainen 
osa jokaisen lyseolaisen imagoa. Jokaisen tulee omalla käytöksellään edistää 
kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.  

Lyseolainen tervehtii kaikkia koulun henkilökuntaan kuuluvia ja kouluun tulevia 
vieraita. Opiskelijat käyttäytyvät myös toisiaan kohtaan ystävällisesti ja asiallisesti 
koko Tavastian kampuksen alueella liikkuessaan ja ruokaillessaan.  

Oppitunneille ja koulun tilaisuuksiin saavutaan ajoissa, ja muutoinkin pidämme kiinni 
sovituista aikatauluista.  

Pipot ja lakit riisutaan sisätiloissa ja oppitunnilla ollaan ilman päällystakkia.  

Koulun tilaisuuksissa käyttäydytään asiallisesti. Esiintyjiä kuunnellaan hiljaa ja 
osallistutaan aktiivisesti keskusteluun, mikäli esiintyjä niin toivoo. Ohjelmia seurataan 
niihin keskittyen.  

Oppitunneilla osallistutaan aktiivisesti opiskeluun ja pidetään yllä hyvä työrauha.  

Opettaja antaa kotitehtäviä, jotta oppimisprosessi jatkuisi aktiivisesti vielä oppitunnin 
jälkeenkin. Kurssikokeessa opiskelija osoittaa kurssin aikana hankkimansa tiedot ja 
taidot, joten kokeisiin valmistaudutaan heti jakson alusta lähtien osallistumalla 
tuntityöskentelyyn ja tekemällä kotitehtävät.  

 

Siisteys ja ympäristöstä huolehtiminen  

Koulu pidetään siistinä ja roskat laitetaan roskiksiin. Jokainen huolehtii omalta 
osaltaan, että koulu ja sen lähiympäristö pysyvät siisteinä. Jätämme luokkatilat 
järjestykseen sieltä lähtiessä.  



          
    
    
    

 

 

 
puh. 050 5090 757 

 
info@kktavastia.fi 

 
Hattelmalantie 6 

                        Toimisto etunimi.sukunimi@kktavastia.fi 13100 Hämeenlinna 
 www.kktavastia.fi Y-tunnus: 0205303-4 

 

Paloturvallisuuden ja siivouksen vuoksi reppuja ei saa säilyttää rappusissa ja 
hajallaan pitkin käytäviä. Opiskelijoille varataan säilytyslokeroita, joiden 
käyttöönottamisesta tiedotetaan erikseen.  

Oleskelu välitunneilla ja liikkuminen  

Lukiolaiset saavat oleskella välituntien ja taukotuntien aikana käytävä- ja aulatiloissa 
sekä opiskelijoille osoitetuissa koulutiloissa. Lukiolaiset saavat poistua vapaasti 
koulun alueelta. On muistettava, että tupakanpoltto ja nuuskan käyttö on 
ehdottomasti kielletty kouluaikana sekä koulun alueella että koulun läheisyydessä.  

Turvallisuus  

Edellytetään, että jokainen kouluyhteisön jäsen ilmoittaa turvallisuuteen liittyvästä 
viasta tai puutteesta sekä toimii itse siten, ettei vaaranna kenenkään turvallisuutta.  

Pysäköinti  

Moottoriajoneuvot pysäköidään lyseon lukiolle osoitetulle parkkipaikalle. Polkupyörät 
pidetään telineissä G-rakennuksen edessä ja jätetään niin, etteivät ne häiritse 
kenenkään kulkua.  

Tietokoneen, matkapuhelinten tai muiden mobiililaitteiden käyttö  

Koulussa toimii avoin langaton verkko. Opiskelijan tulee huolehtia saamistaan 
opiskelijatunnuksista huolellisesti ja salasana on päivitettävä säännöllisin väliajoin, 
jotta vanhentuneet salasanat eivät hidasta työskentelynetenemistä tai kuormita 
muuta henkilökuntaa. Kännykkää ei pidetä esillä oppitunneilla eikä se saa häiritä 
oppituntia millään tavalla.  

Opiskelija huolehtii siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat välineet, kuten tietokone 
sekä muut tarvikkeet mukana oppitunneilla. Älypuhelin ei korvaa opiskelijan omaa 
tietokonetta, jota kuljetetaan koulussa mukana ja sitä käytetään oppitunneilla 
opettajan määrittelemällä tavalla.  

Emme kuvaa, taltio tai levitä sähköistä materiaalia koulutovereistamme, koulun 
henkilökunnasta tai vierailijoista ilman asianomaisen lupaa.  

Päihteet ja vaaralliset esineet  

Koulussa, koulun alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei tupakoida, ei käytetä 
nuuskaa eikä muita tupakkatuotteita. Myös päihteiden tuominen, säilyttäminen tai 
päihtyneenä esiintyminen koulussa on ankarasti kiellettyä. Turvallisuutta 
vaarantavien tavaroiden tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettujen esineiden 
tuominen kouluun on myös lain nojalla kielletty. 

Seksuaalinen häirintä ja sukupuoleen perustuva häirintä 

Jokaisella opiskelijalla on oikeus turvalliseen koulunkäyntiin. Seksuaalinen häirintä ja 
sukupuoleen perustuva häirintä ovat koulussamme kiellettyjä. Mikäli koet tulleesi 
häirityksi tai huomaat jotakuta muuta häirittävän, kerro aina aikuiselle / koulun 
henkilökuntaan kuuluvalle, että häirintä saadaan loppumaan. 

 


