Keravan lukion ja aikuislukion järjestyssäännöt
Järjestyssääntöjen kattavuus
Järjestyssäännöt koskevat kaikkia Keravan lukiossa ja aikuislukiossa työskenteleviä henkilöitä. Järjestyssääntöjä tulee noudattaa kouluaikana koulun alueella
(kiinteistöt ja niiden piha-alueet) sekä kouluun liittyvissä tilaisuuksissa. Ne ovat
voimassa myös koulun järjestämissä tilaisuuksissa koulualueen ja varsinaisen työajan ulkopuolella.
1. Järjestyssääntöjen tavoitteet



Järjestyssääntöjen tavoitteena on viihtyisä, turvallinen ja rauhallinen kouluyhteisö
Jokainen on vastuussa yhteisölle sääntöjen noudattamisesta.

2. Koulualue ja kouluaika



Koulualue tarkoittaa lukiorakennusta ja siihen liittyviä piha- ja pysäköintialueita.
Kouluajaksi katsotaan lukuvuosisuunnitelman mukainen työaika sekä kaikki
koulun ja opiskelijakunnan järjestämät tilaisuudet.

3. Koulumatkat ja kulkuvälineiden käyttö



Oppilaitos on vakuuttanut opiskelijansa ja oppilaansa koulumatkojen ajaksi.
Kulkuvälineet tulee säilyttää niille varatuilla paikoilla.

4. Päivittäinen työskentely








Oppitunnit alkavat ja päättyvät täsmällisesti koulun normaalin työjärjestyksen tai erikseen ilmoitetun ohjelman mukaisesti.
Jokaisella on oikeus työrauhaan.
Oppitunnilta myöhästyneitä opiskelijoita ei oteta tunnille.
Matkapuhelimet ja muut elektroniset laitteet eivät saa aiheuttaa häiriöitä
oppitunneilla. Kokeessa puhelimet pidetään suljettuina.
Opettajat ja opiskelijat huolehtivat, että opetustila on siisti oppitunnin päättyessä.
Koulun omaisuutta ei saa tuhota eikä tiloja roskata.
Rikkoutuneesta tai vaaraa aiheuttavasta omaisuudesta on heti ilmoitettava
kouluisännälle, opintotoimistoon ja rehtorille.

5. Käytävät, aulat ja ruokala




Nuorten lukiokoulutuksen opiskelijat sekä perusopetuksen opiskelijat käyvät ruokailemassa siihen varattuna ajankohtana. Eväiden syönti tuntien aikana on kielletty.
Koulun yleisissä tiloissa oleskelevat henkilöt eivät saa aiheuttaa häiriötä oppitunneilla tai koetilaisuuksissa.

6. Tupakointi ja päihteet





Tupakkatuotteiden (mukaan lukien nuuskan) käyttö on kielletty koulussa ja
koulualueella.
Alkoholin ja muiden huumaavien aineiden tuominen ja niiden käyttö on kielletty kouluaikana, koulualueella ja kaikissa koulun järjestämissä tilaisuuksissa (mukaan lukien retket).
Kouluyhteisön jäsen ei saa esiintyä päihteiden vaikutuksen alaisena kouluaikana.

7. Vilppi ja vilpin yritys


Vilpillinen toiminta koetilaisuuksissa tai muussa työskentelyssä, kuten esimerkiksi tutkielman tai esitelmän valmistelemisessa, johtaa suorituksen
hylkäämiseen ja mahdollisesti sen saattamiseen opettajakunnan ja alle 18
vuotiaan opiskelijan huoltajien tietoon.

8. Poissaoloselvitykset








Opiskelijan sairastuessa tai joutuessa olemaan muun pakottavan syyn
vuoksi poissa koulusta on tästä ilmoitettava koululle.
Kaikki poissaolot on selvitettävä yhteisesti sovitulla tavalla.
Poissaolot voivat johtaa kurssin keskeytymiseen.
Koulu ei ole velvollinen järjestämään lisäopetusta opiskelijalle, joka on ollut
poissa.
Kokeesta poissaollut opiskelija on oikeutettu osallistumaan uusintakuulusteluun, jos hän on ilmoittanut poissaolosta määrätyllä tavalla.
Luvan enintään kolmen päivän poissaoloon myöntää nuorten lukiokoulutuksessa ryhmänohjaaja ja aikuiskoulutuksessa virka-apulaisrehtori.
Luvan yli kolmen päivän poissaoloon myöntää nuorten lukiokoulutuksessa
rehtori ja aikuiskoulutuksessa virka-apulaisrehtori.

9. Muut määräykset


Niissä asioissa, joita ei järjestyssäännöissä erikseen mainita, noudatetaan
lukiota ja perusopetusta koskevia säännöksiä ja määräyksiä, kuten lukiolakia, perusopetuslakia ja koulun opinto-oppaan määräyksiä.

10. Järjestyssääntöjen rikkominen







Opettaja tai rehtori voi määrätä epäasiallisesti käyttäytyvän tai opiskelua
häiritsevän opiskelijan poistumaan tunnilta.
Epäasiallisesta käytöksestä voi seurata puhuttelu, yhteydenotto kotiin, kirjallinen varoitus tai määräaikainen koulusta erottaminen.
Päihteitä ja tupakkatuotteita koskevien sääntöjen rikkomisesta voi seurata
yhteydenotto huoltajaan, kirjallinen varoitus tai määräaikainen koulusta
erottaminen.
Opiskelija on korvausvelvollinen koulun omaisuudelle aiheuttamistaan vahingoista, kuten esimerkiksi pulpettien kaivertamisesta.
Järjestyssääntöjen rikkomusten seuraamuksista ja menettelytavoista on
erikseen tarkemmat ohjeet ja määräykset Keravan lukion ja aikuislukion
suunnitelmassa kurinpitokeinojen käyttämisestä.

