
RYHMÄNOHJAUSTUOKIO TO 26.11.2020 KLO 12.00 

KUULUMISET 

◦ Miten 3. jakso on sujunut? 

◦ Mitä ilonaiheita? 

◦ Mahdollisia huolenaiheita / mieltä askarruttavia asioita? 

LYSEON PELISÄÄNNÖISTÄ 

Käydään läpi ja kerrataan Lyseon yhteisiä pelisääntöjä! 

Kaikkien työskentelyrauhan ja viihtyvyyden sekä turvallisuuden takaamiseksi on tärkeää 
käyttäytyä hyvin, ottaa toiset huomioon ja noudattaa seuraavia sääntöjä: 

• Ystävällisyys ja kunnioitus toisia ihmisiä kohtaan sekä me-hengen edistäminen ovat 
Lyseon jokapäiväisiä toimintatapoja. 

• Lukion opiskelijalta odotetaan vastuullista käyttäytymistä. Kaikilla on oltava oikeus 
oppitunneilla työskentelyrauhaan. Oppitunnilta myöhästymistä on syytä välttää. 

• Koulutyöt ja tehtävät tulee tehdä annettujen aikataulujen mukaisesti. Vastuu 
opiskelusta on ensisijaisesti opiskelijalla.  

• Lukio-opinnot edellyttävät säännöllistä opiskelua ja oppitunneilla läsnäoloa. 
• Opiskelijan pitää selvittää poissaolonsa mahdollisimman pian kurssien opettajille. 

Yli kolmen päivän poissaoloon tarvitaan rehtorin lupa, lyhyempiin poissaoloihin 
pyydetään etukäteen lupa ryhmänohjaajalta, terveydenhoitajalta tai opettajalta. 

• Koulun omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti. Tahallisesti tai tuottamuksellisesti 
aiheutettu vahinko on korvattava. Havaittu vahinko on viipymättä ilmoitettava 
jollekin opettajalle tai rehtorille. 

• Juhlasali, hiljainen huone, kirjasto, lukuhuone, tietokoneluokka ja älylataamo ovat 
opiskelijoiden käytössä silloin, kun niissä ei ole opetusta tai muuta järjestettyä 
toimintaa. Käyttäytyminen kaikissa koulun tiloissa on vastuullista ja tilat jätetään 
siistiin kuntoon seuraavia käyttäjiä varten. 

• Tupakkatuotteiden, nuuskan, päihteiden ja huumeiden hallussapito, käyttäminen, 
myynti ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on kielletty koulussa ja koulun 
tilaisuuksissa. 

• Mobiililaitteita ei tule käyttää opetukseen liittymättömään toimintaan oppituntien 
aikana. Mobiililaitteita ei saa käyttää kurssikokeiden aikana, ellei siihen ole erikseen 
annettu lupaa. 

• Ruokalassa ja koulun tilaisuuksissa ollaan ilman päähineitä ja ulkovaatteita. 
Luokissa ollaan ilman ulkokenkiä. 

• Opettajien tavoittamisen helpottamiseksi kanslian aulassa on kansio, josta löytyvät 
opettajien työjärjestykset. Opettajien työjärjestykset löytyvät myös Wilmasta. 
Opettajainhuoneessa asioidessa on koputettava oveen ja odotettava opettajaa 
aulassa. 

• Ajoneuvoliikenne koulun alueella tulee olla rauhallista ja toiset huomioivaa. 
Koulumatkoihin käytetyt kulkuvälineet pidetään niille osoitetuissa paikoissa 
koulualueella tai muilla sallituilla paikoilla koulualueen ulkopuolella. 



• Koska koulun alue ruuhkautuu helposti, turvallisuuden takaamiseksi huoltajat 
jättävät kyyditettävänsä Kirkkokadun varteen, eikä autolla ajeta ylös koulun pihalle 
saakka. 

• Lyseolainen seuraa aktiivisesti koulun tiedotuskanavia, jotta hän on perillä koulun 
arjesta. Tiedotuskanavia ovat Wilma ja koulun kotisivut. 

• Koulun yhteiset tapahtumat esim. teemapäivät ja vierailut sekä juhlat suunnitellaan 
yhteistyössä opiskelijoiden ja opettajien kesken. Tapahtumiin osallistutaan 
aktiivisesti. Salitilaisuuksissa noudatetaan hyviä käytöstapoja ja annettuja 
järjestäytymisohjeita. 

LYSEON YLIOPPILAS – JA ITSENÄISYYSPÄIVÄJUHLA ENSI PERJANTAINA  

Viikon päästä perjantaina 4.12. järjestetään Lyseon lukion ylioppilas- ja 

itsenäisyyspäiväjuhla poikkeusjärjestelyin klo 13-14.  

Lyseon abiturientit seuraavat juhlaa etänä luokista. Ykkösillä ja kakkosilla on opetusta 

lukujärjestyksen mukaisesti.  

JOULUKALENTERI  

Ensi viikosta lähtien Lyskalla tapahtuu! JOULUKALENTERI saapuu taloon! Tekemistä yksin 

ja ryhmässä !  

 


