Poissaolot
Opiskelijan velvollisuudet (Lukiolaki 30 §):
”Opiskelijalla on velvollisuus osallistua opetukseen, jollei hänen poissaololleen ole
perusteltua syytä. Koulutuksen järjestäjä päättää opiskelijan poissaoloa koskevista
menettelyistä.
Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.
Opiskelijan on käyttäydyttävä muita kiusaamatta ja vältettävä toimintaa, joka voi
vaarantaa muiden opiskelijoiden, oppilaitosyhteisön tai opiskeluympäristön
turvallisuutta tai terveyttä. Kurinpidosta säädetään 7 luvussa.”
Poissaolot oppitunneilta ja poissaoloselvitykset
Oppitunneilta ei voi olla poissa ilman pätevää ja hyväksyttävää syytä. Kaikista
poissaoloistaan opiskelijan huoltaja tai opiskelija itse (18v. täyttänyt) laatii
selvityksen joko Wilmaan tai kirjallisesti. Kirjallinen selvitys (esim. lääkärintodistus)
toimitetaan oma-aloitteisesti jokaiselle opettajalle, joiden tunneilta opiskelija on
ollut poissa. Selvitykseen liitetään terveysviranomaisen tai huoltajan allekirjoitus.
Myös täysi-ikäisten tai itsenäisesti asuvien opiskelijoiden tulee selvittää
poissaolonsa. Selvitys tehdään kolmen päivän kuluessa poissaolosta tai kouluun
paluusta. Aineenopettaja ryhtyy selvittämään asiaa, mikäli opiskelijalla on
kurssilta/opintojaksolta kaksi poissaoloa. Tällöin kurssi/opintojakso on
automaattisesti myös vaarassa keskeytyä jo kuluvan jakson aikana.
Kurssiarvosanaa/Arvosanaa opintojaksosta ei voida antaa opiskelijalle, jolla on
selvittämättömiä poissaoloja.
Jos opiskelija poistuu kesken oppitunnin ilman opettajan lupaa, voi opettaja kieltää
häneltä paluun oppitunnille.
Sinulla saa olla päteviä ja hyväksyttyjä poissaoloja enintään kolme yhden
kurssin/opintojakson aikana. Mikäli poissaoloja sinulle tulee enemmän kuin kolme,
kurssi/opintojakso keskeytyy. Aineenopettajan luvalla perustellusta syystä opiskelija
voi saada luvan jatkaa kurssia/opintojaksoa. Poikkeuksia ovat pitkäaikainen sairaus
ja etukäteen aineen opettajan kanssa sovitut kiinteästi kursseihin/opintojaksoihin
liittyvät opintokäynnit tai koulun juhlien järjestelyihin liittyvät tehtävät. Jos opiskelija
on pitkäaikaisesti sairaana, tulee hänen ilmoittaa poissaolostaan kouluun. Näissä
poikkeustapauksissa opiskelija täydentää kurssiaan/opintojaksoaan itsenäisillä
suorituksilla opettajan ohjeiden mukaisesti.

Jos opiskelija tarvitsee vapaata, hänen on pyydettävä etukäteen siihen lupa
seuraavasti:
− yksittäisen tunnin vapaan myöntää ao. opettaja
− enintään kolmen päivän vapaan myöntää ryhmänohjaaja
− kolmea päivää pidemmän vapaan myöntää rehtori
Milloin poissaolo johtuu ennalta arvaamattomasta syystä, opiskelijan tulee ilmoittaa
ryhmänohjaajalleen mahdollisimman pian poissaolostaan.
Opiskelija voi itse keskeyttää kurssin hyväksyttävästä syystä keskusteltuaan ensin
aineenopettajan ja opinto-ohjaajan kanssa. Kurssin/Opintojakson keskeyttämisen
tulee tapahtua heti kurssin/opintojakson alussa, jotta tilalle voidaan valita toinen
kurssi/opintojakso.
Oppitunnilta myöhästyminen
Oppitunneille saavutaan ajoissa, sillä myöhästyminen häiritsee oppitunnin kulkua ja
muiden opiskelua. Mikäli opiskelija kuitenkin pätevästä syystä myöhästyy, on hänen
odotettava käytävässä oven ulkopuolella tunnille pääsyä. Aineenopettaja avaa oven
myöhästyneelle, kun se parhaiten tunnin kulkuun sopii.
Kolmesta oppitunnilta myöhästymisestä seuraa joka tapauksessa yksi
poissaolomerkintä Wilmaan. Toistuva oppitunneilta myöhästyminen johtaa
kurssin/opintojakson keskeytykseen.

Henkilökohtaiset lomat
Lomamatkat tulee tehdä koulun loma-aikoina, koska opiskelutahti on tiivis
kurssin/opintojakson aikana. Liiat poissaolot johtavat kurssin keskeytykseen
huolimatta myönnetystä lomasta. Poikkeustapauksissa henkilökohtaista lomaa voi
anoa etukäteen ryhmänohjaajalta tai rehtorilta. Opiskelija on itse vastuussa siitä,
että opinnot tulevat suoritettua, eikä poissaoloja kerry sallittua enemmän
huolimatta myönnetystä lomasta.

