Ote lukuvuosikalenterista
POISSAOLOT KOULUSTA
Lukiolain 25§ mukaan opiskelijan tulee osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta.
Poissaolo
luvalla

Pätevän syyn nojalla voit anoa kirjallisesti poissaololupaa opettajalta (yksittäinen
oppitunti), ryhmänohjaajalta (1-3 koulupäivää) tai rehtorilta (poissaolo yli kolme
koulupäivää). Anomuksesta poissaololupa voidaan myöntää esimerkiksi lähiomaisten perhetapahtumiin, kilpailumatkoihin, valmennusleireihin tai perhematkaan
enintään viikoksi lukuvuodessa.
Lomia ei myönnetä koeviikolle, työssäkäyntiin, työhaastatteluihin, urheilu- tai soittoharjoituksiin eikä autokoulun tunteihin.
Luvan myöntäjä merkitsee poissaolon Wilmaan. Opiskelijan ei tarvitse selvittää
poissaoloaan enää esim. kalenterin taulukon avulla.

Opiskeluun
liittyvät
poissaolot

Opintokäynteihin, koulun edustustehtäviin, koulun kansainvälisiin vierailuihin, juhlien harjoituksiin, koulutusalaesittelyihin ja ohjauskeskusteluihin liittyvät poissaolot
ovat ns. hyväksyttyjä poissaoloja.
Tilaisuudesta vastaava opettaja ilmoittaa poissaolosta opiskelijan opettajille tai
merkitsee poissaolon Wilmaan. Opiskelijan ei tarvitse selvittää poissaoloaan enää
esim. kalenterin taulukon avulla.

Sairauspoissaolot

Sairauspoissaolosta tulee ilmoittaa koululle etukäteen koulupäivän aamuna. Ilmoituksen tekee alaikäisen osalta huoltaja Wilman huoltajaliittymän tai sähköpostin
(lyseo@iisalmi.fi) välityksellä. Täysi-ikäiset opiskelijat voivat ilmoittaa itse sairauspoissaolonsa Wilman kautta. Mikäli etukäteen ilmoittaminen ei ole mahdollista,
poissaolon voi selvittää Wilman kautta myös takautuvasti. Tämä edellyttää, että
opettaja on ennättänyt merkata opiskelijalle yleisen poissaolomerkinnän Wilmaan.
Mikäli täysi-ikäisellä opiskelijalla on jaksossa sairauspoissaoloja enemmän kuin
kolme, edellytetään ylittävistä poissaoloista kirjallinen selvitys varmentajan allekirjoituksella. Varmentajana voi toimia isä/äiti, koulu-terveydenhoitaja tai muu terveyden-hoitoalan ammattilainen. Selvitys osoitetaan ryhmänohjaajalle.
Kaikkien poissaolojen tulee olla selvitettyinä ennen koeviikon alkua.

Ei-hyväksyttävät
poissaolot

Muut kuin edellä mainitut poissaolot ovat ei-hyväksyttyjä poissaoloja. Näistä edellytetään aina kirjallinen selvitys varmentajan allekirjoituksella. Ei-hyväksyttävät
poissaolot voivat vaikuttaa arvosanaan alentavasti ja ne voivat johtaa kurssin keskeytymiseen. Keskeyttämisestä päättää opettaja kuultuaan asiassa opiskelijaa.

POISSAOLOANOMUS
Lukiolain 25§ mukaan opiskelijan tulee osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty siitä
vapautusta.
Pätevän syyn nojalla voit anoa etukäteen poissaololupaa
 yksittäiseksi oppitunniksi kyseisen tunnin opettajalta
 enintään kolmeksi koulupäiväksi ryhmänohjaajalta
 kolmea päivää pitemmäksi ajaksi koulun rehtorilta
Kirjallisesta anomuksesta lomia voidaan myöntää esimerkiksi
 perhematkaan enintään viikoksi lukuvuodessa
 lähiomaisten perhetapahtumiin
 kilpailumatkoihin ja valmennusleireihin
Lomaa ei myönnetä
 koeviikolle
 lomamatkoihin (poikkeus perhelomat)
 työssäkäyntiin ja työhaastatteluihin
 urheilu- tai soittoharjoituksiin
 autokoulun tunteihin (poikkeuksen muodostaa inssiajo)
Etukäteen anottuja ja myönnettyjä poissaoloja ei tarvitse selvittää opettajille jälkikäteen.
Kouluun liittyviä poissaoloja (opintokäynnit, opintomatkat, esittelyt, juhlien harjoitukset yms.)
ei tarvitse anoa vapaaksi.
Rehtorin myöntämistä poissaoloista tehdään viranhaltijapäätös, jossa opiskelija vapautetaan opiskelusta poissaolon ajaksi. Perhematkat eivät oikeuta tukiopetukseen tai muihin tukitoimenpiteisiin
puuttumatta jääneiden opintojen osalta.

Opiskelijan nimi ____________________________________

Ryhmä _________

Poissaolon syy: _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Poissaolopäivät: __________________________________

Huoltajan tai valmentajan selvitys poissaolon tarpeellisuudesta (myös erillinen liite käy):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

____________________________________

_________________________________________

Päiväys ja opiskelijan allekirjoitus

Päiväys ja huoltajan/valmentajan tms. allekirjoitus

Palauta anomus henkilökohtaisesti
opettajalle – yksittäisen tunnin poissaolo
ryhmänohjaaja – poissaolo enintään kolme päivää
rehtorille – poissaolo yli kolme päivä

