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Perusopetuslaki 628/1998 29 §, 35a §; Lukiolaki 629/1998 26 §; Vahingonkorvauslaki 412/1974.
Koulussa on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma.
Koulussa on kameravalvonta.
Rike

Lunttaaminen kurssi- tai uusintakokeessa.

Työnjako/vastuu

Valvova opettaja,
tarvittaessa rehtori.

Osallisten
kuuleminen ja alaikäisten huoltajille
ilmoittaminen

Kirjaaminen

Opettaja keskustelee
osallisten kanssa, erimielisyystilanteissa
rehtori.

Opettaja täyttää
lunttaamislomakkeen, jonka rehtori arkistoi.

Plagiointi kotitehtävissä tai kokeessa.

Kurssin opettaja.

Opettaja keskustelee
osallisten kanssa, erimielisyystilanteissa
rehtori.

Koulun omaisuuden
sotkeminen tai vahingoittaminen
(sisältää kirjaston
kirjat ja LUVA:n
kannettavat tietokoneet).

Kirjojen osalta kirjastonhoitaja, tietokoneiden
osalta mikrotukihenkilö
tai valvova, tilanteen
havaitseva opettaja.

Kirjojen osalta kirjastonhoitaja kuulee osallisia ja huolehtii jatkotoimista. Muiden tilanteiden osalta rehtori.
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Mitä otettava
huomioon

Toimenpide

Koe keskeytyy, ja
vasta 2. uusintakokeessa voi osallistua
seuraavan kerran
kokeeseen.

Tilanteen niin
vaatiessa opettaja voi täyttää
lunttaamislomakkeen, jonka
rehtori arkistoi.

Plagiointi voi olla
eri asteista. Koko
teksti voi olla
suora kopio
jostakin tai osa
tekstistä on
kopioitua, osa on
omaa.

Kirjastossa dokumentoidaan ja arkistoidaan kirjoja
koskevat asiat,
muutoin rehtori.

Huomioidaan teon
tahallisuus/tahattomuus.

Opettajalla on oikeus
hylätä suoritus tai
teettää korvaava
tehtävä.

Siivoaminen tai kustannusten korvaaminen (esim. kirjaston
kirjan hinnan korvaaminen).

Rike

Työnjako/vastuu

Osallisten
kuuleminen ja alaikäisten huoltajille
ilmoittaminen

Kirjaaminen

Tilanteen havaitseva
henkilökunnan jäsen,
Kiusaaminen: hauk- tieto välittömästi rehkuminen, arvostelu, torille. Opiskelija voi
painostaminen jne.
tulla itse kertomaan
kelle tahansa henkilökunnan jäsenelle.

Keskustelu yhdessä tai
erikseen tilanteen mukaan. Myös havainnon
tehnyttä henkilökunnan
jäsentä kuullaan.

Rehtori.

Häirintä.

Tilanteen havaitseva
henkilökunnan jäsen,
tieto välittömästi rehtorille. Opiskelija voi
tulla itse kertomaan
kelle tahansa henkilökunnan jäsenelle.

Keskustelu yhdessä tai
erikseen tilanteen mukaan. Myös havainnon
tehnyttä henkilökunnan
jäsentä kuullaan.

Rehtori.

Oppitunnin häiritseminen.

Opettaja, tarvittaessa
rehtori.

Opettaja tai rehtori tilanteen mukaan.

Tarvittaessa
opettaja tai
rehtori kirjaa.

Ylioppilaskokeessa noudatetaan Ylioppilastutkintolautakunnan antamaa ohjeistusta.
Muissa asioissa noudatetaan yleisiä lakeja ja asetuksia.
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Mitä otettava
huomioon

Toimenpide

Keskustelu. Toistuvissa tapauksissa
ensin kirjallinen varoitus ja jos edelleen
jatkuu, asia viedään
johtokuntaan, joka voi
erottaa määräajaksi.
Keskustelu. Toistuvissa tapauksissa
ensin kirjallinen varoitus ja jos edelleen
jatkuu, asia viedään
johtokuntaan, joka voi
erottaa määräajaksi.
Tarvittaessa otetaan
yhteyttä poliisiin.
Kehotetaan lopettamaan häiritsevä toiminta, tarvittaessa
voidaan pyytää poistumaan.

