Hösmärinpuiston koulun järjestyssäännöt
1. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen
Näiden järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää Hösmärinpuiston koulun sisäistä järjestystä,
opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.
Järjestyssäännöissä annetaan lainsäädäntöä tarkentavia koulun turvallisuuden ja viihtyisyyden
kannalta tarpeellisia ohjeita käytännön järjestelyistä ja asianmukaisesta käyttäytymisestä.
Järjestyssäännöt sisältävät yleisiä koulussa noudatettavia sääntöjä. Rehtorin ja opettajan tulee
puuttua lainsäädännön vastaiseen käyttäytymiseen, vaikkei järjestyssäännöissä asiasta
määrättäisi.
Säännöt ovat voimassa oppilaan ollessa koulussa tai osallistuessa koulun toimintaan koulun
ulkopuolella. Järjestyssääntöjä on noudatettava esimerkiksi retkillä. Järjestyssääntöjen piiriin
sisältyy myös välitunnin mittainen aika ennen oppilaan opetuksen tai muun toiminnan alkua ja
vastaavasti oppilaan viimeisen oppitunnin tai muun toiminnan päätyttyä.
Koulun alue määritellään järjestyssääntöihin liitetyssä kartassa.
2. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen
Hyvä käytös
Koulupäivän aikana oppilaan käyttäydytään hyvien tapojen mukaisesti. Hyviin tapoihin kuuluvat
toisten huomioon ottaminen, työ- ja opiskelurauhan edistäminen ja kunnioittaminen sekä ohjeiden
noudattaminen. Puhutaan toisille kauniisti. Autetaan kaveria.
Ruokailuun mennään rauhallisesti. Kaverin kanssa voi puhua omassa ruokapöydässä mukavia,
hiljaisessa ruokailussa syödään puhumatta. Kouluruokailussa noudatetaan hyviä ruokailutapoja.
Maistellaan uusia makuja niihin vähitellen totuttautuen.
Hyvään käytökseen kuuluu asiallinen pukeutuminen sekä tarkoituksenmukainen ja säänmukainen
pukeutuminen ja se, ettei pukeuduta toisia loukkaavalla tavalla tai hyvän tavan vastaisesti.
Oppitunneille saavutaan ajoissa.
Toisesta henkilöstä koulupäivän aikana otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman tämän
lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa.
Oleskelu ja liikkuminen
Välitunnit vietetään ulkona koulun välituntipihaksi määritellyllä alueella (alueen rajat
järjestyssääntöjen liitteenä). Aikuisen luvalla voi mennä rajojen ulkopuolelle hakemaan esim.
karannutta palloa (yksi hakija) tai tekemään lumipalloja (uudella lumella suojasäällä). Talvisin saa
laskea mäkeä merkityllä alueella ja heitellä lumipalloja siihen osoitetulla alueella. Aikuisen kanssa
voi mennä kentälle pelaamaan palloa.

Koulun alueelta saa poistua koulupäivän aikana luvalla, opetukseen liittyvästä tai muusta
perustellusta syystä. Käytävillä kuljetaan kävellen.
Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen
Koulun omaisuudesta, oppimateriaaleista ja omista tavaroista pidetään hyvää huolta. Toisten
omaisuutta tulee kunnioittaa. Kukin oppilas on velvollinen korvaamaan tahallaan koulun tai toisen
henkilön omaisuudelle aiheuttamansa vahingon.
Rahan, polkupyörän ja muiden arvoesineiden tuominen kouluun on oppilaan omalla vastuulla.
Huolehdimme koulun siisteydestä korjaamalla omat roskamme ja pitämällä tavarat järjestyksessä.
Oppilaalla on velvollisuus vahingonkorvaamiseen ja likaamansa tai epäjärjestykseen saattamansa
koulun omaisuuden puhdistamiseen tai järjestämiseen.
Turvallisuus
Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Koulussa pyritään
huolehtimaan, ettei ketään kiusata, ettei käyttäydytä väkivaltaisesti eikä häiritä toista.
Turvallisuuteen liittyvästä viasta tai puutteesta tulee ilmoittaa koulun henkilökuntaan kuuluvalle.
Polkupyörät ja potkulaudat säilytetään koulupäivän ajan niille varatuilla paikoilla.
Turvallista oppimisympäristöä edistävät ohjeet oppitunnilla ja välitunnilla käyttäytymisestä
annetaan vuosittain tarkastettavissa toimintaohjeissa.
Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö
Oppilaan omat puhelimet säilytetään äänettöminä repussa ja niitä voidaan käyttää opettajan
luvalla.
Kurinpito
Suunnitelma kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä
menettelytavoista tulee opetussuunnitelman liitteeksi.
Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa oppilaan tavarat. Rehtori tai opettaja voi ottaa
häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa.
Koulun rehtorilla ja opettajilla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai
koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja
niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.
3. Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen
Nämä järjestyssäännöt ovat koulun opetussuunnitelman liitteenä. Ne ovat nähtävissä koulun
kotisivuilla ja koulun tiloissa. Järjestyssääntöjä täydentävät toimintaohjeet ovat nähtävissä kaikissa
perusopetuksen luokissa.

Järjestyssäännöt käydään läpi oppilaiden kanssa lukuvuosittain. Järjestyssäännöistä tiedotetaan
huoltajia vanhempainilloissa.
Näitä järjestyssääntöjä voidaan tarvittaessa tarkistaa ja muuttaa. Muutokset hyväksyy koulun
johtokunta.

