Ruusutorpan koulun järjestyssäännöt
Järjestyssäännöt ovat voimassa ajan, jolloin oppilas osallistuu opetussuunnitelman
mukaiseen opetukseen tai toimintaan. Säännöt ovat voimassa myös koulun ulkopuolella
järjestettävässä koulun toiminnassa. Järjestyssäännöt koskevat kouluaikaa. Koulualue on
tarkennettu kartalla.
Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen
Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä
sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. (Perusopetuslaki 29 § 4 mom.)
1) Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet
Oppilaalla on oikeus
-

maksuttomaan perusopetukseen

-

yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun

-

henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen

-

yksityiselämän suojaan
(Suomen perustuslaki (731 / 1999) 16 §, 6 §, 7 §, 10§, YK:n lapsen oikeuksien sopimus 28 ja 29 artikla)

-

saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä

-

turvalliseen opiskeluympäristöön
(Perusopetuslaki 30 §, 31 § 29 §)

Oppilaalla on velvollisuus
-

osallistua

perusopetukseen,

kunnes

oppivelvollisuus

on

suoritettu

(Perusopetuslaki 25 ja 26 §)

-

suorittaa tehtävät tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti

-

osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon

2) Turvallisuus,viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen
Ruusutorpan koulussa jokainen on arvokas ja arvostettu. Oppilaalla on oikeus turvalliseen
opiskeluympäristöön, jossa ei kiusata. Kiusaamisesta pitää ilmoittaa aina aikuiselle.
Ruusutorpan koulussa opiskellaan hyvässä yhteistyössä ja suhtaudutaan oppimiseen
myönteisesti.
Hyvä käytös
Muita kohtaan käyttäydytään kunnioittavasti. Hyvään käytökseen kuuluvat muun muassa
tervehtiminen, ystävällinen puhetapa, kuunteleminen ja yksityisyyden kunnioittaminen.
Asioista puhutaan niiden kanssa, joita ne koskevat. Kaikista asioista ei ole lupa puhua
muiden läsnä ollessa.

Hyvään käytökseen eivät kuulu metelöinti, kiroilu, muiden haukkuminen, tiuskiminen,
kiukuttelu, toisten tavaroiden vieminen, väkivalta tai sillä uhkailu. Toisen henkilön
kuvaaminen / videoiminen ilman lupaa ei kuulu hyviin tapoihin.
Oppitunneille saavutaan ajoissa. Oppitunneilla keskitytään opiskeluun ja oppimiseen
opettajan ohjeiden mukaan. Oppitunneilla riisutaan ulkovaatteet. Oppitunneilla ei syödä eikä
juoda. Kuvien ja tekstien lainaaminen ilman lupaa lähdettä mainitsematta on kielletty.
Ruokailuun tullessa riisutaan takit ja hatut naulakkoon. Puhelimia, tietokoneita tai muita
mobiililaitteita ei käytetä ruokalassa. Ruokaillessa noudatetaan hyviä tapoja: odotetaan
omaa vuoroa, muistetaan kauniit ruokailutavat ja siivotaan omat jäljet.
Oleskelu ja liikkuminen
Kouluaikana pysytään koulun alueella, ellei opetus tapahdu koulun ulkopuolella.
Välitunnit
Alakoulussa välitunnit vietetään koulun pihalla. Yläkoulussa välitunnit vietetään ensimmäisen
tai toisen kerroksen torilla. Ulkovälitunneille kuljetaan sormien päädyistä.
Sormien päädyissä ei saa pelata pallopelejä. Pallopelejä pelataan koulun urheilukentällä.
Skeittaaminen ja skuuttaaminen on sallittua C- ja E-sormien välisellä asfalttialueella kypärä
päässä. Välitunnilla ei heitellä kiviä eikä lumipalloja.
Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen
Jokainen siivoaa omat jälkensä ja aiheuttamansa vahingot (Vahingonkorvauslaki 412/1974, 2. luku 2§).

Tavarat palautetaan omille paikoilleen. Vaatteita ja muita tavaroita ei jätetä käytäville ja
lattioille. Yhteisistä tiloista pidetään hyvää huolta.
Turvallisuus
Kouluun tullessa käytetään pihan puolen ovia (alakoulu) ja yläkoulun pääovea. Parkkipaikka
ei ole välituntialuetta. Palohälytyksen tai muun sisätiloista poistumisen yhteydessä
noudatetaan sovittuja ohjeita.
Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö
Tietokoneita, matkapuhelimia ja muita mobiililaitteita voidaan käyttää opiskelussa opettajan
ohjeiden mukaan. Muuten ne pidetään repussa tai taskussa. Koulu ei vastaa oppilaiden
kadonneista laitteista.

Opettaja tai rehtori voi poistaa oppilaalta opetusta häiritsevän esineen (Perusopetuslaki 36d §).
Toisesta otetun valokuvan / videon julkaiseminen ilman lupaa internetissä on kielletty
(Henkilötietolaki (523/1999).

Päihteet ja vaaralliset esineet
Tupakointi ja päihteiden käyttäminen on kielletty (Huumausainelaki 373/2008 3 §).
Laissa kiellettyjä esineitä, vaarallisia ja omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettuja esineitä
tai aineita ei saa tuoda kouluun (Perusopetuslaki

29 §).

Esimerkiksi tupakkatuotteet, alkoholi,

huumausaineet ja terävät esineet ovat kiellettyjä.
Opettajalla ja rehtorilla on myös oikeus tarkastaa opiskelijan tavarat (Perusopetuslaki 36e §).
Kurinpito
Perusopetuslain mukaisia kurinpitokeinoja ja muita seuraamuksia voivat olla:
- siivousvelvoite
- kasvatuskeskustelu
- jälki-istunto
- oppilaan määrääminen poistumaan
- oppilaan opetuksen evääminen
- oppilaan määrääminen tekemään kotitehtäviä
- kirjallinen varoitus
- määräaikainen erottaminen
(Perusopetuslaki 35 § 3 mom., 35a §, 36 § 1 mom., 36 § 2 mom., 36 § 3 mom., 36 § 4 mom., 36 § 1 mom.)

3) Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen
Järjestyssäännöistä tiedotetaan lukukauden alussa oppilaita, opettajia, huoltajia ja
henkilökuntaa Wilman välityksellä ja keskustelemalla. Järjestyssääntöjä päivitetään
tarvittaessa.
Johtokunta on hyväksynyt järjestyssäännöt 26.9.2016 ja muutokset 26.9.2017.

