JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1. Käyttäydyn kaikissa koulun tilanteissa siten, että edistän omaa ja toisten onnistumista ja
viihtymistä. En tee kenellekään henkistä enkä fyysistä väkivaltaa.
2. Kannan itse vastuun opinnoistani; käytän hyväkseni koulun tarjoamia ohjauspalveluja, olen
täsmällinen ja osallistun aktiivisesti opiskeluun opintosuunnitelmani mukaisesti ja huolehdin
itse kurssitavoitteiden saavuttamisesta.
3. Annan luotettavan selvityksen sairauspoissaoloistani ja sovin mahdollisista
lisäsuorituksista. Jos muusta syystä tarvitsen lupaa poissaoloon koulusta, pyydän sitä
riittävän ajoissa aineenopettajalta tai rehtorilta.
4. En mene ilman pätevää syytä opetustilaan oppitunnin jo alettua, koska se häiritsee muiden
opiskelua. Tunti katsotaan alkaneeksi, kun opettaja on sulkenut oven.
5. Huolehdin siitä, että en omalla toiminnallani aiheuta kenellekään toiselle lisätyötä.
6. En käytä päihteitä enkä tupakoi koulun alueella, koulun välittömässä läheisyydessä tai
muualla koulunkäyntiin liittyvissä tilanteissa. Otan huomioon, että tupakkalaki kieltää
tupakkatuotteiden hallussapidon alle 18-vuotiailta ja niiden luovuttamisen alle 18-vuotiaille.
7. Huolehdin omista tavaroistani ja hallussani olevasta koulun omaisuudesta, palautan
lainaamani tavarat takaisin ja jätän kulkuvälineeni vain niille varattuihin paikkoihin. En käytä
ulkovaatteita sisätiloissa oppitunneilla.
8. Käännyn ongelmatilanteissa viivyttelemättä aina opettajan, ryhmänohjaajan, opintoohjaajan tai rehtorin puoleen. Noudatan vastaanottoaikoja ja muita opettajien tapaamisesta
erikseen annettuja ohjeita.
9. Noudatan muita opettajien tai rehtorin antamia ohjeita sekä yhdessä laadittuja sopimuksia.
10. Otan huomioon, että
 lukion oppimäärä tulee suorittaa enintään neljässä vuodessa, jollei opiskelijalle
perustellusta syystä myönnetä suoritusaikaan pidennystä (LL 24 §)
 opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta (LL
24 §)
 poissaoloja kurssilta voi olla korkeintaan neljä (4) tai muutoin kurssi todetaan
keskeytetyksi
 opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti (LL 25
§)
 osa opinnoista voidaan edellyttää opiskeltavan itsenäisesti (LA 4 §)
 opiskelijalle voidaan hakemuksesta myöntää lupa suorittaa opintoja opetukseen
osallistumatta (LA 4 §)
 nuorille annettavassa lukiokoulutuksessa päivän työ aloitetaan lyhyellä
päivänavauksella (LA 5 §)
 opiskelija, joka ei ole suorittanut lukion oppimääriä säädetyssä ajassa, todetaan
eronneeksi
 opiskelijaa, joka ei noudata lukion sääntöjä, voidaan ojentaa lukiolain 26 §:n
mukaisessa järjestyksessä.
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