KUORTANEEN LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
Jokainen lukiolainen on 15 vuotta täyttäneenä itse oikeudellisessa vastuussa teoistaan. Voimassa olevat lait ja asetukset koskevat myös kaikkea koulussa tapahtuvaa toimintaa. Niiden lisäksi noudatetaan koulussa sekä myös sen ulkopuolella lukion toimesta järjestetyissä tilaisuuksissa koulun omia järjestyssääntöjä.

Tarkoitus
Nuoruudessa totutut tavat vakiintuvat koko elämän ikäisiksi. Järjestyssääntöjen tehtävänä on totuttaa lukiolainen sellaisiin tapoihin, jotka auttavat hänen selviytymistään elämässä myös kouluvuosien jälkeen. Lisäksi niiden avulla parannetaan lukiolaisten oikeusturvaa, viihtyvyyttä sekä opiskeluedellytyksiä.

Käyttäytyminen
	Opiskelijalla on oikeus turvalliseen ja tasa-arvoiseen opiskeluympäristöön.
	Kaikki kouluyhteisön jäsenet pyrkivät noudattamaan hyviä tapoja ja käyttäytymään asiallisesti. 
	Jokainen pyrkii omalta osaltaan turvaamaan koulun työrauhan.
	Toisen ihmisen fyysinen ja henkinen vahingoittaminen, väkivalta, syrjintä, häirintä ja kiusaaminen on kielletty.


Opiskelu
	Opiskelijan tulee osallistua opetukseen. 
	Oppitunteja ei saa häiritä.
	Myöhästyminen on opetuksen häiritsemistä. Opettajalla ei ole velvollisuutta ottaa myöhästynyttä opiskelijaa tunnille.

Kännyköiden, tablettien ym. käyttö muuhun kuin opiskeluun oppituntien aikana on kielletty. 
	Opetuksen aikana mobiililaitteen tulee olla häiriöttömässä tilassa.
	Kaikki tuntien tallennus ja suoratoisto ilman opettajan ja opiskelijoiden lupaa on kielletty.
	Vilppi ja plagiointi on kielletty.
Omaisuus
	Jokainen huolehtii omalta osaltaan koulualueen siisteydestä.
	Koulun omaisuutta käsitellään huolellisesti. Sattuneesta vahingosta on välittömästi ilmoitettava jollekin henkilökuntaan kuuluvalle.
	Toisten omaisuutta ei saa vahingoittaa tai käyttää ilman lupaa.
	Koulu ei vastaa sen alueella olevasta yksityisestä omaisuudesta.


Kielletyt aineet ja esineet
	Turvallisuutta vaarantavien aineiden, esineiden ja laitteiden tuonti kouluun on kielletty.
	Tupakkatuotteiden, päihteiden ja huumeiden käyttö, hallussapito, niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen sekä myynti on kielletty koulussa ja kouluun liittyvissä tilaisuuksissa.


Sääntörikkomuksien seuraukset 
	Jos opiskelija häiritsee opetusta tai hän ei noudata järjestyssääntöjä,
	opiskelija voidaan poistaa oppitunnilta tai muusta koulun tilaisuudesta

rehtori voi antaa opiskelijalle kirjallisen varoituksen
	opiskelija voidaan erottaa määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi.
	Mikäli opiskelija kehotuksesta huolimatta käyttää mobiililaitetta häiritsevästi, hänet voidaan poistaa oppitunnilta.
	Mikäli opiskelijalla on hallussaan kielletty esine tai kiellettyä ainetta, opettaja tai rehtori voi ottaa sen häneltä pois. Opiskelijan tavarat voidaan myös tarkastaa, mikäli hänellä epäillään olevan hallussaan kielletty esine tai kiellettyä ainetta. 
	Opiskelija on korvausvelvollinen, jos hän tahallisesti rikkoo koulun tai toisten omaisuutta.
	Opiskelija voidaan poistaa kokeesta ja suoritus hylätään, mikäli häntä epäillään vilpistä, vilpin yrityksestä tai avustamisesta vilpissä.

Opiskelija voidaan poistaa kokeesta, mikäli hän häiritsee muiden suoritusta.
	Mikäli opiskelija syyllistyy plagiointiin, seurauksena on tuotoksen tai jopa koko kurssin uudelleen suorittaminen.

