RANGAISTUSKÄYTÄNTEET
TEKO
Myöhästely (enintään 15 min.
oppitunnista, laskennassa
huomioidaan lukukausi)
Luvaton poissaolo
(yli 15 minuuttia oppitunnista)

SEURAAMUS
3. kerta: Puhuttelu
6. kerta: Jälki-istunto
12. kerta: Palaveri
1.kerta: Puhuttelu
3.kerta: Kasvatuskeskustelu
6.kerta: Palaveri
Luokanvalvoja seuraa luvattomia poissaoloja erityisen tarkasti ja on tapauskohtaisesti
yhteydessä myös kuraattoriin.

Kiusaaminen

1. Luokanvalvojan
pitämä
lomakkeen täyttäminen.
Luokanvalvoja
puhuttelu,
jonkakasvatuskeskustelu
yhteydessä täytetään ja
selvittelylomake
ja sitoudutaanYhteys
toimiin joilla
huoltajiin.
kiusaaminen
saadaan loppumaan. Tilanteesta ja toimenpiteistä tiedotetaan huoltajia.
2. Kasvatuskeskustelu,
jos kiusaaminen on jatkunut/toistunut (työryhmä apuun)
Käynnistetään
seurantajakso.
3. Huoltajapalaveri
kaikkien
asianosaisten
kesken,
jos kiusaaminen
jatkuu.
Mikäli
kiusaaminen jatkuu
toimenpiteistä
ja seurannasta
huolimatta,
kutsutaanvielä
huoltajat
ja
monialainen
asiantuntijaryhmä selvittämään asiaa.
4. Asiantuntijapalaveri
Vakavissa tapauksissa pidetään heti asiantuntijapalaveri. Rehtori osallistuu selvittelyihin
oman harkintansa mukaan. Tarvittaessa myös kaupungin sovittelutoimisto ja/tai poliisi
pyydetään mukaan.

Poistuminen koulualueelta
(seurantalomake ekstrassa)

Poistumisen havainnut opettaja kirjaa rikkeen seurantalomakkeeseen ja ilmoittaa
asiasta Wilma-viestillä luokanvalvojalle.
Luokanvalvoja toimii seurantalomakkeen mukaan.
1. kerta: Puhuttelu
2. kerta: Kasvatuskeskustelu ja jälki-istunto 1h
3. kerta: Palaveri
4. kerta: Rehtorin kirjallinen varoitus
5. kerta: Viranomaispalaveri (esim. lastensuojelu)

Tupakkatuotteiden käyttö,
hallussapito tai myynti

Rikkeen havainnut opettaja kirjaa sen seurantalomakkeeseen ja ilmoittaa asiasta Wilmaviestillä luokanvalvojalle.
Luokanvalvoja toimii seurantalomakkeen mukaan.
1. kerta: Puhuttelu ja jälki-istunto 1h
2. kerta: Palaveri ja ilmoitus rikkeestä rehtorille, joka ilmoittaa siitä koulupoliisille
3. kerta: Rehtorin kirjallinen varoitus
4. kerta: Viranomaispalaveri (esim. lastensuojelu, koulupoliisi)

(seurantalomake ekstrassa)

Vilpillinen menettely
kokeessa
Huoltajan nimen
väärentäminen tai Wilman
väärinkäyttö
Väkivaltainen käytös tai sillä
uhkaaminen

Muista ohjeistus takavarikoinnista, tavaran luovutus vain henkilökohtaisesti huoltajille
(POL 36 d - g §). Aina vakavissa tapauksissa (esim. myyminen) yhteys rehtoriin, joka
selvittää asiaa ja ottaa yhteyden tarvittaessa koulupoliisiin.
1. kerta: Puhuttelu ja jälki-istunto 1 tunti
2. kerta: Palaveri
3. kerta: Rehtorin kirjallinen varoitus
Vilpillisestä menettelystä kokeessa seuraa aina koesuorituksen hylkääminen.

1. kerta: Puhuttelu ja jälki-istunto 1 tunti
2. kerta: Palaveri
3. kerta: Rehtorin kirjallinen varoitus
Vakavissa tapauksissa yhteys rehtoriin, joka ilmoittaa asiasta aina myös koulupoliisille.

Päihteiden vaikutuksen
alaisena esiintyminen tai
päihteiden hallussapito

Oppilas viedään terveydenhoitajalle tai rehtorille, joka ottaa yhteyden huoltajiin.
Jatkotoimenpiteet Valmiussuunnitelman kohdan 3.18 mukaisesti.

Koulun tai toisen omaisuuden
tahallinen vahingoittaminen

Asiasta ilmoitetaan rehtorille, joka selvittää jatkotoimet (yhteys huoltajiin,
vahingonkorvaus, tarvittaessa ilmoitus koulupoliisille)

Asiaton käyttäytyminen,
Työrauhan rikkominen,
Mobiililaitteiden luvaton
käyttö,
Muut vastaavat

Kasvatuskeskustelun toimintaohjeet

