Iitin lukion osalta sovelletaan Iitin kunnan oppilashuoltosuunnitelmaa, jossa
kuvataan Iitin kunnan yleiset oppilashuollon periaatteet.
Yhteisöllisen opiskelijahuolto Iitin lukiossa
Tavoitteena on opiskelijoiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta
hyvinvoinnista huolehtiminen luomalla turvallinen ja terveellinen opiskelu- ja
työympäristö sekä ehkäistä syrjäytymistä. Tavoitteena on auttaa opiskelijoita
pysymään terveenä ja hyvässä fyysisessä ja psyykkisessä kunnossa sekä
hoitamaan ihmissuhteitaan.
Päätoimisissa opinnoissa opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan
niinä päivinä, joina opetussuunnitelma edellyttää opiskelijan läsnäoloa
koulutuksen järjestäjän osoittamassa paikassa. Iitin lukion opiskelijaruokailu
järjestetään Iitin kunnan koulujen vahvistetun opetussuunnitelman mukaisesti.
Koulumatkatukeen on oikeutettu lukion opiskelija, jonka yhdensuuntainen
koulumatka suorinta käyttökelpoista reittiä käyttäen on vähintään 10 kilometriä.
Omavastuuosuus koulumatkojen kustannuksista on 43 euroa.
Koulun tulee olla terveellinen ja turvallinen ympäristö koko koulun väelle.
Koulurakennuksessa pidetään vuosittain katselmus, jossa kiinnitetään huomio
fyysiseen ja psyykkiseen työympäristöön. Iitin lukiolla on pelastussuunnitelma
ongelma- ja onnettomuustilanteita varten. Käyttäytymistä poikkeustilanteissa,
esim. tulipalon sattuessa, harjoitellaan kaksi kertaa lukuvuodessa. Henkistä
ilmapiiriä kartoitetaan kyselyin ja haastatteluin. Järjestyssäännöissä määrätään
erikseen mm. päihteistä ja tupakoinnista. Iitin lukiolla on tasa-arvosuunnitelma.
Kriisitilanteisiin on laadittu suunnitelma (Iitin lukion kriisisuunnitelma) , jossa on
toimintaohjeet kiusaamisen, väkivallan, mielenterveyskysymysten, tupakoinnin,
päihteiden sekä erilaisten onnettomuuksien ja kuolemantapauksien
käsittelemiseksi ja kriisiavun antamiseksi. Oppilaitosyhteisön tukena toimii
tarvittaessa Iitin henkisen ensiavun ryhmä. Iitin lukion opiskeluympäristö
pidetään siistinä, viihtyisänä ja toimintakuntoisena. Vuosittain tehdään
kuntokatselmukset ja kouluviihtyvyyskyselyt opiskelijoille, huoltajille ja
opettajille. Lisäksi ongelmat pyritään korjaamaan kun niitä ilmenee jatkuvan
palautteen periaatteella.
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Iitin lukion oppilaskunta toimii aktiivisena koulun kehittäjänä. Oppilaskunta
suunnittelee yhteisiä teemapäiviä ja tapahtumia sekä antaa palautetta koulun
toiminnasta ja esittää parannusehdotuksia käytäntöihin.

Iitin lukion opiskelijahuoltopalvelut tarjoaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja
terveysyhtymä (PHSOTEY). Opiskelijoiden käytössä on lääkäripalvelut
ajanvarauksella Iitin terveysasemalla tai kouluterveydenhoitajan lähetteellä.
Maksutonta hammashoitoa tarjotaan terveysaseman hammashoitolassa.
Lääkärin ja hammaslääkärin tarkastukset ovat toisena opiskeluvuotena.
Kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori ja psykologi ovat tavoitettavissa
Wilman kautta ja puhelimitse.
Iitin kunnan nuorisotoimen edustaja tavattavissa kerran viikossa lukiolla.
Poliisiin ja palo- ja pelastustoimen turvallisuusteematapahtuma pidetään
kerran lukuvuodessa.
Yksilöllisen opiskelijahuolto Iitin lukiossa
Opiskelija voi keskustella oppimisvaikeuksistaan aineenopettajan ja opintoohjaajan kanssa. Ryhmänohjaajat ja koulukuraattori ovat käytettävissä
ihmissuhdeongelmien ja elämän kriisitilanteita ratkottaessa. Ryhmänohjaajat
ottavat tarvittaessa yhteyttä huoltajaan.
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oppilashuoltotoimia ja tarvittaessa hankkii tarvittaessa ulkopuolista asiantuntijaapua.
Opiskelijahuoltotyöryhmään
kuuluvat
rehtori,
opinto-ohjaaja,
ryhmänohjaajien edustaja, kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori ja psykologi.
Ryhmään voidaan kutsua myös oppilaskunnan edustaja. Opiskelijahuoltoryhmä
kokoontuu vähintään kerran lukukaudessa, tarvittaessa useammin. Rehtori
kutsuu oppilashuoltoryhmän koolle. Tarvittaessa opiskelijahuoltoryhmä
kokoontuu eri kokoonpanoissa tilanteen vaatiessa, jonka ryhmänohjaaja tai
opettaja kutsuu koolle. Ryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön, joka
vastaa mm. käsittelyn kirjaamisesta.
Syrjäytymisen ehkäisemiseen kiinnitetään huomiota välittömästi. Jos
opiskelijalla ilmenee opiskeluvaikeuksia ja muita motivaatio-ongelmia, pyritään
opiskelijaa auttamaan niiden selvittämisessä mahdollisimman varhaisessa
vaiheessa. Ensisijaisia auttajia ovat oma ryhmänohjaaja, opinto-ohjaaja, rehtori
ja opiskelijahuoltotyöryhmä.
Kodin ja koulun välisen yhteistyön avainhenkilö on ryhmänohjaaja, joka pitää
yhteyttä koteihin tarpeen niin vaatiessa.
Rehtori kutsuu kaksi kertaa
lukuvuodessa vanhempainkokouksen koolle, jossa voidaan tarkastella kodin
ja koulun välistä yhteistyötä koulun tasolla. Huoltajat allekirjoittavat alaikäisen
opiskelijan poissaoloselvitykset, jaksotodistukset ja tiedotteet. Täysi-ikäinen
opiskelija allekirjoittaa itse asiakirjansa. Huoltajiin otetaan yhteyttä tarvittaessa.
Poissaolojen seurannassa käytössä Wilma-poissaolojen seuranta- ja
raportointijärjestelmä.
Tiedotus

Iitin lukion henkilökunta tiedottaa opiskelijoille ja huoltajille opiskelijahuollon
palveluluista lukuvuositiedotteessa, koulun kotisivuilla ja vanhempainilloissa.
Oppilashuoltohenkilöstön yhteystiedot ovat nähtävillä Iitin lukion kotisivuilla.

Oppilashuoltokertomus
Yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelystä asiantuntijaryhmässä
laaditaan oppilashuoltokertomus. Kertomus laaditaan jatkuvaan muotoon,
joka etenee aikajärjestyksessä. Kirjaamiseen käytetään Iitin kunnan yhteistä
Oppilashuoltokertomus-lomaketta. Opiskelijahuoltoasiakirjat ovat salassa
pidettäviä. Opiskelijahuoltoasiakirjoja säilytetään Iitin lukion arkistossa niin,
että vain asiaosaisilla on pääsy arkistoon (rehtorin kanslian arkisto).
Salassapito
Oppilashuoltotyö ja siitä kertyvät dokumentit ovat salassa pidettäviä.
Huoltajalta tai opiskelijalta hankitaan lupa tiedon luovuttamiseen
tiedonsiirtolomaketta käyttämällä.
Oppilashuoltosuunnitelma
Iitin lukion oppilashuoltosuunnitelma laaditaan yhteistyö opiskelijoiden,
opettajien ja huoltajien kanssa (huoltajienkokous).
Suunnitelmat kriisi- ja uhkatilanteisiin sekä kiusaamisen ehkäisemiseen
ja tasa-arvon ja suvaitsevaisuuden lisäämiseen
Iitin lukion lukuvuositiedotteessa on toimintaohjeet äkillisissä kriiseissä ja
uhka- ja vaaratilanteissa toimimiseksi. Iitin lukion tasa-arvosuunnitelmassa on
kuvattu toimenpiteet kiusaamisen ehkäisemiseksi ja tasa-arvon ja
suvaitsevaisuuden lisäämiseksi.

