Liite 8.
Siikajoen lukion suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja
niihin liittyvistä menettelyistä
Opiskelijoilla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta sekä oikeus turvalliseen
opiskeluympäristöön. Lukioyhteisössä yhteisesti sovitut järjestys- sekä käyttäytymissäännöt edistävät ja
ylläpitävät turvallista opiskelua.

Menettelytavat rike- ja häiriötilanteissa

Tilanteisiin puututaan välittömästi
Tilanteen havainnut opettaja selvittää tilanteen itse tai ryhmänohjaajan kanssa noudattaen seuraavia
periaatteita:
●
●
●
●

Kuuntelee kaikkia osapuolia
Sovittelee tilanteen
Arvioi kokonaistilanteen, ilmoittaa huoltajalle ja rehtorille
Seuraa tilannetta

Kun kysymyksessä on vakavampi tai toistuva tilanne
●

●
●
●
●

Tilanteen havainnut opettaja ja ryhmänohjaaja sekä tarvittaessa opiskeluhuollon henkilöstöön
kuuluva kuulevat tilanteen kaikkia osapuolia yksitellen ja / yhdessä. Tilanne arvioidaan ja sovitaan
tarvittavista jatkotoimenpiteistä.
Sovitaan seuranta-aika, jonka jälkeen tilanne arvioidaan uudelleen.
Alaikäisen kohdalla otetaan yhteys aina huoltajiin ja pidetään tarvittaessa neuvottelu huoltajien
kanssa.
Asiaa selvittäneet opettajat tekevät yhteenvedon tilanteesta, sen käsittelystä ja sovituista
toimenpiteistä. Yhteenveto toimitetaan rehtorille.
Tilanteen uusiutuessa asian käsittelystä vastaa rehtori.

Vakavimmat rikkomukset
●

●

Jos rikkomus on vakava tai jos opiskelija jatkaa epäasiallista toimintaa, voidaan hänelle antaa
kirjallinen varoitus tai hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi. Nämä toimenpiteet
ovat kurinpitorangaistuksia, joista Siikajoen kunnan hallintosäännön mukaan kirjallisen
varoituksen antaa rehtori ja määräaikaisesta erottamisesta päättää sivistyslautakunta.
Rehtorilla on oikeus evätä opiskelijan osallistuminen opetukseen enintään kolmen työpäivän
ajaksi, jos opiskelija käyttäytyy uhkaavasti tai väkivaltaisesti tai häiritsee kohtuuttomasti
työrauhaa.

Yleiset periaatteet kurinpitokeinojen käyttämisessä

Kurinpitoa koskevissa päätöksissä ja selvityksissä
●
●
●
●
●
●

yksilöidään teot
kuullaan opiskelijaa
hankitaan tarvittavat selvitykset asiasta
varataan huoltajalle tilaisuus tulla kuulluksi
ilmoitetaan tarvittaessa muille viranomaisille (ks. lukiolain 7.luku, 41§)
annetaan kirjallinen päätös valitusosoituksineen

Siikajoen lukiossa kurinpidossa ja työrauhan turvaamisessa käytetään vain lainmukaisia keinoja sekä
noudatetaan hallinnon yleisiä oikeusturvaperiaatteita. Kurinpidon tulee perustua asiallisiin, yleisesti
hyväksyttyihin ja objektiivisiin syihin. Samanlaisesta teosta tulee tekijästä riippumatta määrätä samanlainen
seuraamus.

Opettajan, rehtorin ja sivistyslautakunnan toimivalta

Opettajan toimivaltaan kuuluvat:
●
●
●

häiritsevän tai turvallisuutta vaarantavan opiskelijan poistaminen (ks. lukiolain 7. luku, 43§)
oikeus ottaa haltuun kiellettyjä esineitä tai aineita (ks lukiolain 7. luku, 45§)
oikeus tarkastaa opiskelijan tavarat lukiolain erikseen määritellyissä tilanteissa (ks. lukiolain 7.luku,
46§)

Rehtorin toimivaltaan kuuluvat yllämainittujen opettajalla olevien oikeuksien lisäksi oikeus
kurinpitorangaistusten määräämiseen. Kurinpitorangaistuksia ovat:
●
●

kirjallinen varoitus (ks lukiolain 7. luku, 41§ ja 42§)
opiskelijan opetukseen osallistumisoikeuden epääminen enintään kolmen työpäivän ajaksi. (ks.
lukiolain 7.luku, 41§ ja 42§)

Sivistyslautakunnan toimivaltaan kuuluu:
●

Jos rikkomus on vakava ja opiskelija jatkaa toimintaansa kirjallisen varoituksen saatuaan, voidaan
hänet erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi (ks. lukiolain 7.luku, 41§)

Perehdyttäminen, tiedottaminen ja toteutumisen seuranta

Siikajoen lukion henkilökunta on ollut mukana laatimassa suunnitelmaa kurinpitokeinojen käyttämisestä.
Opiskelijakunnalta pyydetään lausunto suunnitelmasta. Lisäksi suunnitelma käydään läpi lukuvuoden
alkaessa henkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa ja se on luettavissa pysyväistiedotteena wilmassa.

Suunnitelman toteutumista arvioidaan ja sitä päivitetään vuosittain koulukohtaisessa
opiskeluhuoltoryhmässä sekä tarpeen mukaan opettajainkokouksissa.

