YHTEISET KÄYTÄNTEET
05.08.2015

Opettajan oma esimerkki
Kaikkien on osallistuttava sääntöjen valvomiseen  kaikkien vastuulla

ARVIOINTI:
o arvioinnin perusteet, mm. kurssitehtävien määräaikojen noudattaminen, poissaolojen
vaikutus annetaan opiskelijoille kirjallisesti kurssin alussa
o seuraamukset laiminlyönneistä: kurssin keskeytyminen, kurssin arvioimatta jättäminen
ja arvosanan aleneminen (kokeeseen pääsyä ei voi evätä)
o myös koepalautuksesta poissaolo saattaa alentaa kurssiarvosanaa
o tarvittaessa erityistapauksista keskustellaan rehtorin kanssa

KÄYTTÄYTYMINEN:
o opettajat puuttuvat tarvittaessa kielenkäyttöön
o häiritsevät opiskelijat voidaan poistaa luokasta
o esiintyjien arvostus, etenkin auditoriotilaisuuksissa
o roskaaminen pois, välipalat syötävä ruokalassa
o Puhelimen käyttö oppitunnilla on kielletty järjestyssäännöissä, poikkeuksena käyttö
opettajan luvalla. Jos opiskelija käyttää puhelinta ilman lupaa, hänet poistetaan
oppitunnilta. Tunnin asiat on tällöin opiskeltava itsenäisesti. Kurssin opettaja merkitsee
tunnilta poistamisen Wilmaan punaisella ja lisää selitystekstin (esim. poistettu
oppitunnilta kännykän käytön vuoksi). RO merkitsee oranssiksi.

VILPPI KOKEESSA SEKÄ PLAGIOINTI :
o Vilpistä tai koejärjestyksen rikkomisesta epäilty opiskelija poistetaan koetilaisuudesta
rehtorin kuulusteltavaksi. Vilppiin syyllistyneen opiskelijan kurssisuoritus voidaan jättää
arvostelematta, ja kurssi on suoritettava uudelleen. Vilppiin syyllistynyttä opiskelijaa
voidaan myös rangaista lukiolain nojalla.
o jos kokeessa tarvittavassa välineessä (esim. Maol) välissä on vaikka kassakuitti, tämä
tulkitaan vahingoksi, jolloin koe tehdään loppuun toisessa tilassa

o jos kokeessa tarvittavassa välineessä (esim. Maol) välissä on kurssin kannalta tärkeitä
muistiinpanoja tai koetilanteessa on puhelin, kurssi jätetään arvioimatta ja kokeen voi
tehdä myöhemmin ilman uusintamahdollisuutta
o selkeä vilpin yritys sekä plagiointi johtavat kurssisuorituksen arvioimatta jättämiseen ja
kurssi on suoritettava uudelleen
o vilpin toistuessa samat seuraamukset sekä rehtorin kirjallinen varoitus

ROSKAAMINEN:
o yleinen kampanja roskaamista vastaan, esim. päivänavaukset, kierrätysinfo,
oppilaskunta
o itse teossa tavattu roskaaja siivoaa

TUPAKOINTI KOULUN ALUEELLA:
o koulupäivän aikana koulun alueella tupakoiva opiskelija ilmoitetaan rehtorille ja
huoltajalle
o rehtori ja apulaisrehtori aloittavat tupakointia ehkäisevät tehoiskut

PÄÄHINEET JA ULKOVAATTEET:
o opettaja päättää luokassa sallitaanko päähine oppitunnilla
o ruokalassa asuun kuuluva päähine sallitaan
o kokeessa/ylioppilaskirjoituksissa päähineet sallitaan, tarkistettava ettei päähineen alla
ole elektronisia laitteita
o Ruokalassa ei hygieniasyistä olla ulkovaatteissa

KURSSIKIRJAT:
o kurssin alussa mahdollisissa tehtäväkirjoissa oltava tehtävät tekemättä

MYÖHÄSTYMISET:
o opettajat eivät saa myöhästyä
o päivänavausten tulee alkaa ja päättyä ajoissa
o päivänavauksen aikana luokkien ovet oltava kiinni
o myöhästyneitä ei tarvitse päästää oppitunnille, asiat opiskeltava itsenäisesti
o toistuvista myöhästymisistä ryhmänohjaaja puhuttelee opiskelijan
o ryhmänohjaaja voi lähettää viestin kotiin useista myöhästymisistä

