
     Lappajärven lukio 2019 

Järjestyssäännöt ja lukiossa opiskeluohje turvaavat hyvinvointimme. Lain mukaan kaikilla on oikeus 

turvalliseen oppimisympäristöön. Toisten ihmisten kiusaaminen ja häirintä on kielletty. 

Perusajatuksena on, että käyttäydymme kunnioittavasti toisiamme kohtaan. 

Sen tähden 

 annan toisille työrauhan 

 saavun ajoissa oppitunneille ja koulun kaikkiin tilaisuuksiin; opettajan ei tarvitse ottaa 

myöhästynyttä opiskelijaa tunnille 

 jätän ulkovaatteet oppituntien, yhteisten tilaisuuksien ja ruokailun ajaksi naulakoihin 

 puhun vuorollani kohteliaasti ja asiallisesti 

 pidän huolta omien tavaroitteni lisäksi toisten ja koulun laitteista sekä tarvikkeista 

 käyttäydyn rauhallisesti ja asiallisesti oppitunneilla, välitunneilla, ruokalassa, koulun 

tilaisuuksissa ja koulun ulkopuolella kouluaikana 

 ruokailen lukiolaisille osoitetussa ruokailuvuorossa 

 elektronisten laitteiden, kuten matkapuhelimien ja  musiikkisoittimien, käyttö on 

sallittua välitunneilla sekä opettajan luvalla opetuskäytössä; opettajalla on oikeus 

takavarikoida laite oppitunnin ajaksi, jos laitteen käyttö häiritsee opetusta ja oppimista 

 ruokala ja auditorio ovat matkapuhelin ja laitevapaata aluetta, eli niitä ei käytetä niissä 

 en tuo koetilaisuuksiin ja ylioppilaskirjoituksiin matkapuhelimia tai muita vastaavia laitteita 

 en syyllisty vilppiin eli lunttaukseen kokeessa, suoraan internetistä tai muista lähteistä 

kopioimiseen omiin suorituksiini (ilman lähdeviitettä). Vilppi kurssikokeessa ja itsenäisten 

suoritusten osien tai muun opintosuorituksen kopioiminen johtaa kyseessä olevan kurssin 

hylkäämiseen. Kurssin osasuorituksena olevan tutkielman, aineen tai esseen suora 

kopioiminen johtaa suorituksen hylkäämiseen. 

 polkupyörät, mopot, moottoripyörät ja autot pysäköidään koulupäivän ajaksi niille varatuille 

alueille. 

Koulussamme noudatetaan Suomen lakia. Tämän takia esimerkiksi 

 tupakkatuotteiden (myös sähkötupakan ja nuuskan) käyttö on kielletty koulualueella ja 

koulun tapahtumissa 

 tupakkatuotteiden (myös sähkötupakan ja nuuskan) sekä muiden laissa kiellettyjen esineiden 

ja aineiden kouluun tuominen ja hallussapito on kielletty alle 18-vuotiailta 

 huumeiden ja päihteiden käyttö, hallussapito ja vaikutuksen alaisena esiintyminen on kielletty 

koko koulualueella ja koulun tapahtumissa 

 opettajalla on oikeus ottaa haltuunsa vaarallinen/ kielletty esine tai aine ja tarkastaa oppilaan 

mukana olevat tavarat, oppilaan hallinnassa olevat koulun säilytystilat ja päällisin puolin 

hänen vaatteensa 

 opettaja tai rehtori voi määrätä epäasiallisesti käyttäytyvän tai opiskelua häiritsevän 

opiskelijan poistumaan tunnilta. 

Epäasiallisesta käytöksestä tai järjestyssääntöjen rikkomuksista voi seurata puhuttelu, yhteydenotto 

huoltajiin, merkintä rangaistuspäiväkirjaan, kirjallinen varoitus tai määräaikainen erottaminen. 

 

Mikäli havaitsen epäkohtia, vaaratilanteita, kiusaamista tai vahinkoja, ilmoitan niistä välittömästi 

opettajalle tai muulle koulun henkilökuntaan kuuluvalle. 

 

 

Sinä lukiolainen 

 - lukiossa opiskellessasi opiskelet itseäsi ja tulevaisuuttasi varten. 
 


