Nöykkiön koulun järjestyssäännöt

NÖYKKIÖN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
1.

Sääntöjen tarkoitus ja soveltamisalue

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on perusopetuslain 29 §:n mukaisesti edistää koulun sisäistä
järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.
Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi mm. järjestyslain (612/2003), tupakkalain
(693/1976) ja vahingonkorvauslain (412/1974) säädöksiä. Koululla on myös erilliset
turvallisuus-, päihteiden ehkäisy-, oppilaiden hyvinvointi- ja kiusaamisenestosuunnitelmat,
joissa käsitellään osittain samoja kysymyksiä kuin järjestyssäännöissäkin. Suunnitelmat ovat
nähtävänä ja saatavissa koululta.
Järjestyssääntöjä noudatetaan koulussa, sen piha-alueella kouluaikana ja koulun
järjestämissä tilaisuuksissa. Lisäksi järjestyssääntöjä noudatetaan koulun ulkopuolella
tapahtuvassa lukuvuosisuunnitelman mukaisessa opetuksessa.

2.

Sisäinen järjestys

Kouluyhteisön jäsenen pitää asiallisella ja rauhallisella käytöksellä edistää koulun työrauhaa
sekä noudattaa hyviä tapoja.
Oppilaan tulee käyttäytyä ystävällisesti ja huomaavaisesti tovereitaan, opettajiaan ja koulun
muuta henkilökuntaa kohtaan.
Oppilaan pitää antaa kaikille työrauha. Näin turvataan kaikille mahdollisuus
menestykselliseen työskentelyyn.
Oppilaan pitää huolehtia tehtävistään ja tavaroistaan.
Oppilaat saavat oleskella välituntisin ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa sekä
välituntipihalla. Alueet on merkitty erilliseen karttaan. Oppilaat saavat käyttää siirtymiseen
välitunnilla vain välituntipihalle johtavia ulko-ovia.
Oleskelu porrastasanteella tai portaissa tai tuulikaapeissa on kielletty turvallisuussyistä.
Lattialla, kaiteilla, pöydillä ja portailla istuminen on kielletty turvallisuussyistä.
Urheiluvälineiden käyttö on sallittu välituntisin vain ulkona. Välineillä ei saa aiheuttaa
vaaratilanteita.
Koulupäivän aikana oppilaalla ei ole oikeutta poistua koulun alueelta ilman erityistä lupaa.
Ruokalassa noudatetaan hyviä tapoja ja erillisiä ruokalan sääntöjä.
Tupakan, nuuskan, alkoholin, huumeiden sekä muiden päihdyttävien aineiden käyttö ja
hallussapito on kielletty koulun alueella sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa.
Kulkuvälineet jätetään koulun pihalle niille varatuille paikoille, eikä tällä alueella
koulupäivän aikana saa oleskella.
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Kännykän, musiikkilaitteiden ja pelikoneiden käyttö oppitunnilla ja koulun tilaisuuksissa on
kielletty, ellei opettaja katso niitä tarvittavan varsinaisessa opiskelussa.

Opiskelun esteetön sujuminen
Jokaisella on oikeus työrauhaan oppituntien aikana.
Oppilaiden on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti ja saavuttava
oppitunnille ajoissa. Päällysvaatteet jätetään lokeroon tai naulakkoon. Jokaisella tulee olla
tarvittavat oppikirjat ja muut varusteet mukanaan. Oppitunnilla syöminen ja juominen on
kielletty ilman opettajan lupaa.
Koulusta poissaoloon pitää pyytää hyvissä ajoin etukäteen kirjallinen lupa Espoon
kaupungin kulloinkin voimassaolevien ohjeiden mukaisesti. Harrastustoiminnan vuoksi
oppilaalle ei anneta säännöllistä poissaololupaa oppitunneilta.
Poissaolon syy on selvitettävä luokanvalvojalle. Jos oppilas sairastuu kesken koulupäivän,
hän voi poistua koulusta ainoastaan terveydenhoitajalta tai opetushenkilökunnalta
asianmukaisen luvan saatuaan.

3.

Turvallisuus ja viihtyvyys

Jokaisella on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Jokaisen tulee käytöksellään edistää
yleistä turvallisuutta. Kiusaaminen, väkivaltainen käytös ja häirintä on kielletty.
Vaarallisten ja vahingoittamiseen soveltuvien aineiden ja esineiden (esimerkiksi teräaseet ja
tulentekovälineet) tuominen kouluun on kielletty.
Rahan, arvoesineiden ja kulkuvälineiden tuominen kouluun on oppilaan omalla vastuulla.
Oppilas on korvausvelvollinen vahingoittaessaan toisen henkilön tai koulun omaisuutta.
Kaikki ovat vastuussa koulun työympäristön siistinä pysymisestä. Roskat on lajiteltava
roskakoreihin. Oppilas on velvollinen siivoamaan jälkensä.

4.

Järjestyksen valvonta ja seuraamukset

Järjestyssääntöjen noudattamista valvovat kouluyhteisössä työskentelevät henkilöt.
Järjestyssääntöjen rikkomiseen puututaan erilaisin kasvatuksellisin keinoin sekä
ojentamistoimenpitein ja rikkeistä tiedotetaan huoltajille.
Rangaistusta määrättäessä noudatetaan perusopetuslain ja asetuksen kulloinkin
voimassaolevia säädöksiä.

