Opiskelijan opas 2015–2016

HARJUN OPPIMISKESKUKSEN
JÄRJESTYSSÄÄNTÖ
Tämä järjestyssääntö koskee kaikkia oppilaitoksen opiskelijoita ja harjoittelijoita, koko
oppilaitoksen aluetta ja kaikkia oppilaitoksen
järjestämiä tilaisuuksia myös oppilaitoksen
ulkopuolella.
1.
Käyttäydy asiallisesti ja hyvin sekä pidä
oppilaitoksen alueet siisteinä.
2.
Osallistu säännöllisesti opetukseen. Laki
ammatillisesta koulutuksesta L630/1998, 34§:
”Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei
hänelle ole myönnetty siihen vapautusta. Opiskelijan tulee suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja
käyttäytyä asiallisesti.”
3.
Muista, että päättötodistuksen saannin
edellytyksenä on, että suoritat kaikki tutkintoon
kuuluvat kurssit hyväksytysti. Oppimisvaikeuksissa käänny opettajan tai opinto-ohjaajan puoleen.
4.
Oppitunnit ja työharjoitukset alkavat ja
päättyvät täsmällisesti työjärjestyksissä ilmoitettuina aikoina. Työtehtävien vaihto tai siirto
oppilaiden välillä on mahdollinen vain tehtävien
ohjaajan luvalla.
5.
Noudata poissaoloista erikseen annettuja
ohjeita. Lomaa tarvitessasi ano lupa hyvissä ajoin
luokanvalvojaltasi alle kahden päivän lomaan ja
pidemmät lomat luokanvalvojan kautta rehtorilta.
6.
Säilytä omat ja vieraidesi moottoriajoneuvot parkkipaikalla. Omilla ja vieraidesi moottoriajoneuvoilla ajelu oppilaitoksen alueella on kielletty.
7.
Sinulla tulee olla voimassaoleva ajokortti
jos kuljetat moottoriajoneuvoa. Oppilaitoksen
ajoneuvolla voit ajaa ainoastaan, mikäli sinulle on
anettu kirjallinen ajolupa. Opiskelijalle annetaan
lupa oppilaitoksen ajoneuvon käyttöön vain opiskeluun liittyvään ajoon. Ylimääräisiä henkilöitä et
saa kuljettaa työkoneiden päällä.
8.
Noudata
työ- ja paloturvallisuudesta
annettuja ohjeita ja määräyksiä. Käytä työpaikoille varattuja suojaimia oma-aloitteisesti. Älä
koskaan poista työkoneesta tai -laitteesta suojalaitteita. Mahdollisen vahingon sattuessa ilmoita
siitä opettajalle tai työnjohdolle ja anna mahdollisuuksien mukaan ensiapua.

17

9.
Poista kasvojen alueella olevat huuli-,
silmäkulma- ja muut lävistyskorut sekä riippuvat korvakorut, kun työskentelet oppilaitoksen
talleissa, työympäristöissä ja työssäoppimispaikoissa. OPH:n tiedote: 9/030/2008.
10.
Käsittele oppilaitoksen omaisuutta huolellisesti. Ilmoita omaisuuden vahingoittamisesta
tai katoamisesta heti henkilökunnalle. Olet korvausvelvollinen vahingosta, jonka aiheutat tahallasi tai huolimattomuudellasi, niin kuin laissa on
tarkemmin määrätty.
11.
Et voi tupakoida missään oppilaitoksen hallinnassa olevassa rakennuksessa tai liitteessä rajatun alueen sisäpuolella. Sosiaali- ja
terveysalan lupa- ja valvontaviraston ohje (Dnro
8131/11.02.04.01.03/2010).
12.
Muista, että päihteiden ja huumausaineiden hallussapito, säilytys, niiden käyttö ja vaikutuksen alaisena esiintyminen on kielletty koko
oppilaitoksen alueella ja oppilaitoksen järjestämissä tilaisuuksissa. Päihteiden hallussapitoa ja
käyttöä pidetään aina vakavana rikkomuksena ja
alaikäisten kohdalla ilmoitetaan eteenpäin huoltajalle.
13.
Et saa tuoda ampuma-aseita oppilaitoksen alueelle. Jos sinun on harrastus- tai kilpailutoiminnan takia tuotava aseita alueelle on siitä
sovittava etukäteen rehtorin kanssa.
14.
Sinulla on mahdollisuus osallistua riitatapauksissa vertaissovitteluun ja vaikuttaa oppilaitoksen asioihin opiskelijayhdistyksen kautta.
15.
Sinua voidaan rangaista näiden sääntöjen rikkomisesta (jollet pääse sopuun ryhmänohjaajan kanssa) lain ammatillisesta koulutuksesta
13.6.2003/479 pykälän 35 mukaan: ”Opiskelijalle, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo
järjestystä taikka menettelee vilpillisesti voidaan, antaa kirjallinen varoitus. Jos rikkomus on
vakava tai jos opiskelija jatkaa edellä tarkoitettua
epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi
sekä erottaa asuntolasta määräajaksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi.”

Nämä järjestyssäännöt on hyväksytty oppilaitoksen johtokunnassa 18.08.2014.

