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1. Johdanto
Iisalmen lyseon opiskelijoiden tulee noudattaa oheisia järjestyssääntöjä työrauhan, turvallisuuden ja kouluviihtyvyyden takaamiseksi oppilaitoksessa. Järjestyssäännöt ovat voimassa työsuunnitelman mukaisessa toiminnassa koulupäivän aikana koulualueella sekä kaikissa koulun järjestämissä tilaisuuksissa. Asioissa, joista
ei järjestyssäännössä erikseen määrätä, noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä.
2. Päivittäinen työskentely
1. Ulko-ovet avautuvat lukituksesta koulupäivisin klo 7.30.
2. Päivänavaus järjestetään keskusradion välityksellä kerran viikossa. Muulloin koulupäivä avataan
luokassa opettajan johdolla. Koeviikolla päivänavausta ei pidetä.
3. Opiskelijoiden tulee saapua oppitunneille ajoissa. Myöhästymisistä on tehtävä selvitys kyseisen tunnin opettajalle heti kun siihen on mahdollisuus.
4. Ellei opettaja saavu oppitunnille, opiskelijoiden on varmistettava kansliasta, pidetäänkö oppitunti
vai ei.
5. Opiskelijoilla on oikeus työrauhaan. Matkapuhelimet ja muut elektroniset laitteet on pidettävä äänettöminä laukussa oppituntien ja kokeiden aikana, ellei opettaja toisin ohjeista.
6. Pidettävät ryhmänohjaustuokiot ovat pakollisia kaikille opiskelijoille.
7. Päärakennuksen pohjakerroksen aulatila on tarkoitettu hiljaista työskentelyä varten. Luma-keskuksen ruokasalissa on mahdollista työskennellä ruoka-aikojen ulkopuolella.
8. Luokkatilojen tuulettumisen vuoksi opiskelijoiden tulee poistua luokista tunnin päätyttyä.
9. Opiskelijalta odotetaan kohteliasta käytöstä ja muiden huomioon ottamista. Ulkovaatteita ja päähinettä ei pidetä sisätiloissa.
10. Rahan ja arvoesineiden tuominen kouluun on opiskelijan omalla vastuulla. Koulu ei vastaa kadonneesta omaisuudesta.
11. Laserosoittimien käyttö on kielletty koulualueella.
3. Poissaolot
12. Opiskelijan velvollisuus on käydä koulua säännöllisesti (Lukiolaki 25 §).
13. Hyväksyttävistä syistä myönnettävät poissaololuvat on anottava etukäteen. Luvan yhden oppitunnin
poissaoloon myöntää opettaja, 1-3 päivän poissaoloon ryhmänohjaaja ja muutoin rehtori.
14. Sairauspoissaolosta tulee tehdä ilmoitus koululle etukäteen koulupäivän aamun tai mikäli se ei ole
mahdollista, mahdollisimman pian poissaolon jälkeen.
4. Koulun omaisuus ja siisteys
15. Koulun omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti. Opiskelija voidaan velvoittaa korvaamaan aiheuttamansa vahingon. Aiheutuneesta vahingosta on viipymättä ilmoitettava kansliaan.
16. Jokaisen velvollisuus on huolehtia omalta osaltaan koulun ja sen ympäristön siisteydestä.
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5. Päihteet, huumeet ja tupakointi
18. Minkään päihteiden käyttöä ei hyväksytä oppilaitoksessa eikä oppilaitoksen järjestämissä tilaisuuksissa. Päihteillä tarkoitetaan alkoholia, huumeita ja päihtymistarkoituksessa käytettyjä lääkkeitä.
Niitä ei saa edes tuoda koulualueelle.
19. Tupakointi sekä sähkötupakan ja nuuskan käyttö on kielletty koulussa ja koulualueella. Koulualueeseen kuuluvat myös koulua ympäröivät jalkakäytävät, lyseon ja Luma-keskuksen välinen kulkuväylä
sekä lyseon ja kirkon välinen kulkuväylä. Kielto koskee myös koulun ulkopuolella järjestettäviä oppitunteja. Alle 18-vuotiaalla ei saa olla hallussa tupakkatuotteita.
6. Rangaistukset
20. Opiskelijaa voidaan ojentaa järjestyssääntöjen, hyvien tapojen tai muiden annettujen ohjeiden rikkomisesta. Tällöin hänet voidaan poistaa luokasta tai tilaisuudesta.
21. Rehtori voi antaa opiskelijalle kirjallisen varoituksen.
22. Iisalmen koulutuslautakunta voi erottaa opiskelijan koulusta määräajaksi.
7. Muu toiminta
23. Ajoneuvot on säilytettävä niille osoitetuissa paikoissa.
24. Tapaturman tai sairauskohtauksen sattuessa jokaisen on velvollisuus ryhtyä tarvittaviin toimiin ja
asiasta on viipymättä ilmoitettava henkilökunnalle.
25. Ilmoituksia saa kiinnittää vain ilmoitustauluille. Opiskelijoiden ilmoituksille tarkoitetut ilmoitustaulut sijaitsevat opiskelijakunnan tilassa sekä luokan 11 edustalla. Ilmoitusten tulee olla hyvien tapojen mukaisia.
26. Koulu vastaa vain koulun järjestämistä tilaisuuksista.
27. Opiskelijat saavat julkaista ja levittää poliittisia painotuotteita ja muuta tiedotusaineistoa, mikäli se
ei haittaa koulun sisäistä työrauhaa.
28. Lyseon ja Luma-keskuksen hissit on tarkoitettu opiskelijoiden käyttöön vain poikkeustapauksissa
(liikuntarajoitteisuus).

