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VAKUUTUS
Opiskelijat on vakuutettu lukion opetussuunnitelman mukaisissa toiminnoissa sekä niihin välittömästi liittyvien matkojen aikana, myös päivittäisten koulumatkojen osalta.

OPPIAINEEN OPETUKSESTA VAPAUTTAMINEN
Opetussuunnitelman mukaisesta opetuksesta voidaan myöntää vapautus, jos opiskelijalla voidaan
katsoa olevan joltakin osin ennestään olevan lukion oppimäärän mukaiset tiedot ja taidot tai jos
lukion oppimäärän suorittaminen olisi opiskelijalle olosuhteet ja aikaisemmat opinnot huomioon
ottaen joltakin osin kohtuutonta tai se on perusteltua opiskelijan terveydentilaan liittyvistä syistä.
Opiskelijalle voidaan hakemuksesta myöntää lupa suorittaa opintoja opetukseen osallistumatta.
Opiskelijalla on oikeus lukea hyväkseen lukion oppimäärään muualla suoritetut opinnot, jotka ovat
tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään lukion opetussuunnitelman mukaisia.

USKONNON TAI ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPETUS
Uskonto tai elämänkatsomustieto on lukion pakollinen oppiaine.
Opiskelija osallistuu opiskelijoiden enemmistön mukaisen uskonnollisen yhdyskunnan mukaiseen
opetukseen, ortodoksisen uskonnon opetukseen tai elämänkatsomustiedon opetukseen. Muihin
uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvilla on oikeus osallistua oman uskonnon opetukseen omasta
pyynnöstään. Enemmistön uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumaton opiskelija voi omasta pyynnöstään osallistua enemmistön mukaiseen uskonnonopetukseen.
Opiskelija, joka kuuluu sellaiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan, jonka oman uskonnon opetusta
lukio ei järjestä tai opiskelija ei ole pyytänyt oman uskonnon opetusta tai joka ei kuulu mihinkään
rekisteröityyn uskonnolliseen yhdyskuntaan, voi osallistua omasta pyynnöstään elämänkatsomustiedon opetukseen. Opiskelija, joka aloittaa lukiokoulutuksen 18 vuotta täytettyään, voi valita opiskeleeko hän joko uskontoa tai elämänkatsomustietoa.
Samoin kuin muidenkin oppilaineiden valinnoissa pyritään siihen, että valintaratkaisu on pysyvä.

USKONNOLLISET TILAISUUDET
Suomalaisessa lukiossa on runsaasti perinteisiä juhlatilaisuuksia, joissa saattaa olla uskontoon
viittaavia elementtejä. Juhlaan mahdollisesti sisältyvän virren tai jouluevankeliumin johdosta juhlaa
ei pidetä uskonnon harjoittamiseen katsottavana tilaisuutena (Eduskunnan perustuslakivaliokunta).
Suomalaisen koulujuhlaperinnön vaalimisessa ja kehittämisessä lähtökohtana tulee olla yhteisöllisyyden ja suvaitsevaisuuden periaate.
Lukio voi järjestää uskonnollisiakin tilaisuuksia kuten jumalanpalveluksia ja uskonnollisia päivänavauksia. Nämä tilaisuudet katsotaan uskonnon harjoittamiseksi. Perustuslain mukaan opiskelijaa
ei voida velvoittaa osallistumaan hänen omantuntonsa vastaiseen jumalanpalvelukseen, uskonnolliseen päivänavaukseen tai muuhun uskonnolliseen tilaisuuteen. Lukion uskonnolliset tilaisuudet
ilmoitetaan erikseen. Opiskelijan tulee ilmoittaa, jos hän ei osallistu uskonnon harjoittamiseen.
Koulutyön sujuvuuden kannalta ilmoitus tehdään mahdollisimman ajoissa etukäteen.

