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Målet
med
ordningsreglerna för Åbo
yrkesinstitut (ÅYI) är att
garantera alla studerande
och anställda ro, trivsel och
trygghet i arbetet,
så
att
de
uppsatta
inlärningsoch
utbildningsmålen
tillgodoses.
Tillämpning av
ordningsreglerna
1. Ordningsreglerna gäller på
de platser och i de situationer
som hänger samman med
studieverksamheten, och vid
andra
evenemang
och
sammankomster som ordnas
av läroanstalten. När det gäller
inlärning i arbetet tillämpas i
första hand arbetsplatsens
ordningsregler.

1. 2.
Om
brott
mot
ordningsreglerna föreskrivs i
35 §
i
lagen
om
yrkesutbildning (630/98).

2. 3. Chefen för resultatområdet
kan
vid
behov
ge
kompletterande anvisningar till
dessa regler.

Olika situationer i det dagliga arbetet
3. Vid Åbo yrkesinstitut iakttas gängse beteenderegler: respekt för
studiekamrater och personal, behärskad trafik i korridorerna och ett sakligt
språk. All mobbning baserad på ras, kön, religion, ålder osv. är förbjudet.
4. Studerande ska regelbundet delta i den undervisning som tillhör deras
personliga studieplan och utföra uppgifterna ordentligt. Bestämmelserna om
närvaro finns i institutets verksamhetsregler.
5. Läroanstaltens egendom ska hanteras med omsorg.
Skadad eller
förlorad egendom ska ersättas enligt bestämmelserna i skadeståndslagen
(412/74).
Läroanstalten ansvarar inte för egendom som lämnats i
läroanstaltens lokaliteter.
6. De studerande är skyldiga att följa läroanstaltens anvisningar om
arbetarskydd. Olycksfall ska omedelbart anmälas till läraren eller
hälsovårdaren.
7. Det är inte tillåtet att röra sig utanför skolans område iklädd arbetskläder
om det inte är fråga om undervisnings- eller arbetssituationer.
8. Alla som arbetar inom läroanstalten är skyldiga att se till att skolområdet
hålls rent. Studeranden kan uppmanas att städa de områden som tillhör
skolans underhåll.
9. I läroverket får man inte ha med sig föremål eller material som är
förbjudna i någon annan lag eller med vilka man kan riskera sin egen eller
någon annans säkerhet.

Alkohol, narkotika och tobaksprodukter
10. Det är absolut förbjudet att inneha och använda alkohol och droger och
att uppträda under påverkan av sådana på skolans område.
11. Det är inte tillåtet att röka eller använda tobaksartiklar i skolans område
eller i huvudportarnas omedelbara närhet. Förbudet gäller också vid skolans
evenemang annanstans.

Jag bekräftar dessa ordningsregler enligt lagen om grundläggande
yrkesutbildning (630/98)
22.5.2014
Hannu Immonen, chef för resultatområdet

