PUOLANGAN LUKIO

JÄRJESTYSSÄÄNTÖ
Sivistyslautakunta on hyväksynyt järjestyssäännön 1.7.2013 § 64, 1.9.2015 § 71
1 Järjestyssäännön tavoite
Järjestyssäännön noudattaminen varmistaa turvallisen ja viihtyisän opiskeluympäristön.
Järjestyssääntö koskee nuorisoasteen lukiokoulutusta, ja se on osa toimintajärjestelmää. Aikuislinjan opiskelijoita koskevat määräykset, jotka liittyvät lukion tiloihin, omaisuuteen ja ulkoalueisiin.

2 Järjestyssäännön voimassaolo ja noudattaminen
Opiskelijan on noudatettava lukion järjestyssääntöä sekä henkilökunnan antamia ohjeita
ja määräyksiä.
Järjestyssääntö on voimassa koulutyöhön kuuluvassa opetuksessa, lukion tiloissa ja
tilaisuuksissa, opinto-, kilpailu- ja esiintymismatkoilla, tutustumiskäynneillä sekä lukion
ulkoalueilla.
Opiskelijan on käyttäydyttävä moitteettomasti sekä turvattava ja edistettävä työrauhaa.
Kaikki kouluyhteisön jäsenet huolehtivat siitä, että koulurakennus, luokat ja ympäristö
säilyvät turvallisina, siisteinä ja viihtyisinä. Jokainen noudattaa jätehuollosta annettuja
ohjeita.
Opiskelijoiden on oltava oppitunnin alkaessa opetuspaikassa tehtävät tehtyinä ja tarvittavat välineet mukanaan. Oppitunneille ja kokeisiin saavutaan myöhästymättä.

3 Turvallisuus ja yleinen järjestys
Lukion tiloissa ja ulkoalueilla liikutaan rauhallisesti ja turvallisuusnäkökohdat huomioon
ottaen. Moottoriajoneuvot ja polkupyörät pysäköidään vain niille varatuille paikoille. Äkillisen vaaratilanteen sattuessa on tärkeää, että poistumistiet ja kulkuväylät ovat esteettömiä.
Opiskelijan tulee käsitellä lukion omaisuutta huolellisesti. Opiskelijan on korvattava
omaisuudelle aiheuttamansa vahinko vahingonkorvauslain (412 / 74) mukaisesti.
Kaikkia turvallisuusmääräyksiä on ehdottomasti noudatettava. Opiskelijan huolimattomuus ja tahallisuus voivat aiheuttaa sen, että vahingon sattuessa opiskelija ei ole oikeutettu saamaan korvauksia. Tapaturman havainneen opiskelijan on ilmoitettava siitä viipymättä jollekin henkilökuntaan kuuluvalle. Jokainen on velvollinen antamaan tarvittaessa ensiapua ja huolehtimaan loukkaantuneen kuljetuksesta päivystyspoliklinikalle.

Tietokonelaitteistot ja –ohjelmistot ovat tärkeä osa opetusvälineistöä. Ohjelmistojen
asennuksia sekä niiden muutoksia saa suorittaa vain atk-henkilöstön luvalla.
Erikoisluokissa havaituista toimintahäiriöistä on ilmoitettava opettajalle tai laitteistojen
huollosta vastaaville henkilöille.

4 Tupakointi, alkoholi ja huumeet
Tupakointi ja nuuskaaminen on kielletty lukion tiloissa, lukion ulkopuolella järjestetyissä
koulun tilaisuuksissa sekä lukion ulkoalueilla.
Alkoholin, huumeiden ja huumaavasti vaikuttavien aineiden hallussapito ja käyttäminen
sekä niiden vaikutuksenalaisena esiintyminen lukion alueella ja sen tilaisuuksissa on
kielletty. Huumeiden hallussapidosta ja käyttämisestä ilmoitetaan aina poliisiviranomaiselle.

5 Sitoumus
Opiskelija allekirjoittaa lukioon tultuaan sitoumuksen.

6 Ojentaminen ja kurinpito
Laiminlyönneistä ja rikkomuksista opiskelijan ojentamiseksi käytettävät menettelyt ovat:
•
•
•
•

opiskelijan puhuttelu
häiritsevän ja turvallisuutta vaarantavan opiskelijan poistaminen luokkahuoneesta tai muusta tilasta tai lukion järjestämästä tilaisuudesta
rehtorin kirjallinen varoitus
määräaikainen erottaminen.

Lunttaaminen ja suorien lainausten käyttö (plagiointi) kokeissa ja opiskelijatöissä ilman
lähdetietoja ovat rangaistavia. Rangaistuksena ovat kirjallinen varoitus ja tuotoksen hylkääminen.

