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KEMINMAAN LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 

 

 

1. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen 

a. Järjestyssäännöt edistävät koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä 

kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. 

b. Järjestyssäännöillä tiedotetaan myös lainsäädännön ja järjestyssääntöjen 

velvoittavuudesta. 

c. Säännöt ovat voimassa kouluaikana koulualueella ja koulun järjestämässä toiminnassa.  

d. Opiskelija, joka on kirjoilla muussa oppilaitoksessa, noudattaa lukiossa opiskellessaan 

lukion järjestyssääntöjä. 

e. Niissä asioissa, joista ei järjestyssäännöissä määrätä, noudatetaan voimassaolevia lakeja, 

asetuksia ja määräyksiä sekä kuhunkin tilanteeseen erikseen annettuja ohjeita. 

 

 

2. Opiskelijoiden oikeudet ja velvollisuudet 

a. Opiskelijoilla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä ja oikeus turvalliseen 

opiskeluympäristöön. 

b. Opiskelijoilla on oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, henkilökohtaiseen 

vapauteen ja koskemattomuuteen sekä yksityiselämän suojaan. 

c. Erilaiset oppijat ovat tasa-arvoisessa asemassa, ja vähemmistöjen oikeudet huomioidaan. 

d. Kouluyhteisö edistää kulttuurien välistä ymmärrystä. 

e. Opiskelijat on suojattu väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä.  

f. Opiskelijalle voidaan hyväksytystä syystä antaa lupa poissaoloon koulusta. Luvan myöntää 

ryhmänohjaaja enintään kolmeksi päiväksi, muutoin rehtori. Poissaoloista on aina 

annettava luotettava selvitys. 

g. Opiskelijoiden velvollisuus on suorittaa tehtävät tunnollisesti. 

h. Opiskelijoiden on saavuttava oppitunneille ajoissa. Jos opiskelija joutuu poistumaan 

koulupäivän aikana, hänen on ilmoitettava siitä terveydenhoitajalle, opettajalle tai muulle 

henkilökunnalle. 

 

3. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen 

a. Opiskelijat käyttäytyvät koulupäivän aikana hyvien tapojen mukaisesti, ottavat muut 

opiskelijat huomioon ja antavat kaikille opiskelurauhan. 

b. Opiskelussa on voimassa ehdoton plagiointikielto. Tuotoksiin ei saa kopioida tekstiä tai 

kuvia luvatta tai lähdettä ilmaisematta. Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ei 

saa julkaista ilman tämän lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa 

paikassa. 

c. Koulupäivän aikana pidetään sovituista ajoista kiinni ja noudatetaan täsmällisyyttä. 

d. Opiskelija huolehtii koulun omaisuudesta ja kunnioittaa toisten omaisuutta. Hän pitää 

huolta oppimateriaaleista ja omista tavaroistaan. 

e. Koulun tilat ja ympäristö pidetään siisteinä. Opiskelija on velvollinen korvaamaan 

aiheuttamansa vahingot ja puhdistamaan tai järjestämään koulun omaisuuden, jonka on 

liannut tai saattanut epäjärjestykseen.  



f. Opiskelija käyttää tietoteknisiä laitteita, kuten älypuhelimia, tabletteja ja tietokoneita, 

oppitunneilla opettajan antamien ohjeiden mukaan tarkoituksenmukaisesti, liittyen 

oppiaineen opiskeluun. Hän noudattaa niiden käytössä korkeaa moraalia, vastuullisuutta ja 

hyviä tapoja. Opettaja voi kieltää oppituntia häiritsevän mobiililaitteiden käytön.  

g. Opiskelija ei saa esiintyä koulussa eikä koulun järjestämissä tilaisuuksissa päihteiden 

vaikutuksen alaisena. Päihteiden tuominen kouluun, niiden hallussapito ja myyminen 

koulussa on kielletty. 

h. Koulussa on kielletty henkinen ja fyysinen kiusaaminen sekä nettikiusaaminen. 

 

4. Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen 

a. Järjestyssäännöt julkaistaan niiden hyväksymisen jälkeen. 

b. Järjestyssääntöjen noudattamista seurataan päivittäisen koulutyön aikana. 

c. Tarvittaessa järjestyssääntöjä voidaan muuttaa. 

 

 


