ESPOON KAUPUNKI
Kilon koulu

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
(Oppilaille)
Nämä järjestyssäännöt on hyväksytty Kilon koulun johtokunnan kokouksessa
10.05.2017. Ne astuvat voimaan 01.08.2017 ja ovat voimassa toistaiseksi.

1. Kilon koulu
Nämä järjestyssäännöt on laadittu Kilon kouluun. Laadintaan on osallistunut koulun
henkilökuntaa, oppilaita ja huoltajia.

2. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen
Koulun järjestyssääntöjen on tarkoitus edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun
esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä (PoL 29 § 4 mom).
Oppilaiden perusoikeuksiin voidaan puuttua vain lain nojalla. Järjestyssäännöillä annetaan
lainsäädäntöä tarkentavia koulun turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta tarpeellisia
määräyksiä käytännön järjestelyistä ja asianmukaisesta käyttäytymisestä.
Rehtorin ja opettajan tulee puuttua lainsäädännön vastaiseen käyttäytymiseen, vaikkei
järjestyssäännöissä asiasta erikseen määrättäisi.
Koulun järjestyssäännöt ovat ovat voimassa koulupäivisin Kilon koulun alueella. Kilon koulun
alue on määritelty liitteessä olevaan karttaan.

3. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet
Oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen
Oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun
Oikeus saada opetusta
Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön
Oikeus osallisuuteen
Oikeus koulumatkaetuun
Oikeus tapaturman hoitoon ja terveydenhuoltoon

.

Oikeus ruokailuetuun
Oikeus koulunkäynnin ja oppimisen tukeen
Oikeus oppilashuoltoon
Oppivelvollisuus Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon.
Oppilaan velvollisuus suorittaa tehtävänsä ja käyttäytyä asiallisesti Oppilaalla on velvollisuus suorittaa
tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti.

4. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen
Hyvä käytös

Käyttäydyn hyvien tapojen mukaisesti, otan toiset huomioon, edistän opiskelurauhaa sekä
noudatan koulun henkilökunnan antamia ohjeita.
En kopioi töihini tekstiä tai kuvia ilman lupaa tai ilmaisematta alkuperäistä lähdettä.
Noudatan hyviä ruokailutapoja.
Pukeudun asiallisesti ja tarkoituksenmukaisesti.
Olen täsmällinen ja noudatan minulle annettuja aikatauluja.
En julkaise toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota internetissä, sosiaalisessa
mediassa tai muussa julkisessa paikassa ilman lupaa.

Oleskelu ja liikkuminen

En poistu koulupäivän aikana koulun alueelta ilman opetukseen liittyvää tai muuta
perusteltua syytä.
Taukojen aikana pysyn välituntipihoilla. (Välituntipihat näkyvät liitteenä olevalta koulun
kartalta.)
Koulu suosittelee, että alkuopetuksen oppilaat kulkevat koulumatkansa jalan.

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

Pidän huolta koulurakennuksesta, ympäristöstä, oppivälineistä ja tavaroista sekä kunnioitan
toisen omaisuutta.
Riisun ja puen kengät ulko-oven luona. Sisään tullessa huolehdin kenkäni telineisiin ja
ulkovaatteeni naulakkoon.

Turvallisuus

Käyttäydyn koulun tiloissa ja välituntialueella asiallisesti ja tilanteeseen sopivasti.
Olen ystävällinen ja reilu kaikille.
Säilytän pyörääni niille tarkoitetussa telineessä koulupäivän ajan.
Ilmoitan aikuiselle, jos havaitsen turvallisuuteen liittyvän vian, puutteen tai väärinkäytöksen.
Koulurakennuksiin on asennettu useita jatkuvasti tallentavia valvontakameroita.

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö

Käytän oppituntien aikana tietokoneita, matkapuhelimia ja muita mobiililaitteita opettajan
antamien ohjeiden mukaisesti.
Opettajalla on oikeus kieltää em. laitteiden käyttö opetusta häiritsevänä oppituntien tai muun
opetussuunnitelman mukaisen opetuksen aikana.

Päihteet ja vaaralliset esineet

Kouluun ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka
hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen
turvallisuutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka
hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä
Esimerkkejä päihteistä ja vaarallisista esineistä: alkoholi, tupakka ja tupakkatuotteet, huumausaineet,
puukot, veitset, ampuma-aseet, laserosoittimet, tulitikut, sytyttimet…

Kurinpitokeinot ja muut seuraamukset

Perusopetuslain mukaisia kurinpitokeinoja ja muita seuraamuksia ovat kasvatuskeskustelu,
aiheuttamiensa jälkien siivoaminen, jälki-istunto, oppilaan määrääminen poistumaan,
oppilaan opetukseen osallistumisen evääminen, oppilaan määrääminen tekemään
kotitehtäviään, kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen.
Perusopetuslain mukaisia turvaamistoimenpiteitä ovat oppilaan poistaminen tilasta,
esineiden tai aineiden haltuunotto, tavaroiden tarkistaminen sekä voimakeinojen
käyttäminen.
Rehtorilla tai opettajalla on oikeus tarkastaa oppilaan tavarat. Rehtori tai opettaja voi ottaa
häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet haltuunsa.
Rehtorilla tai opettajalla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja
niiden kohteena olevan oppilaan huoltajille tai muulle lailliselle edustajalle.

5. Järjestyssäänntöjen seuranta ja tarkistaminen

Kilon koulun järjestyssäännöt julkaistaan vuosittain lukuvuosioppaassa. Lukuvuosioppaat
jaetaan 1. -luokkalaisille kotiin vietävänä vihkosena. Lukuvuosiopas on julkisesti nähtävillä
sähköisenä koulun www-sivuilla.
Koulun järjestyssäännöt kerrataan oppilaiden kanssa lukuvuoden alussa ja ne ovat
nähtävillä myös jokaisen luokan seinällä.
Järjestyssääntöjen uudistamis- ja lisäämistarve voidaan todeta mm. Opetushallituksen ja
Espoon kaupungin Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön, Kilon koulun henkilökunnan,
oppilaiden tai huoltajien aloitteesta. Aloitteet käsitellään johtokunnassa, jonka tehtäviin
koulun järjestyssääntöjen hyväksyminen kuuluu.
Koulun järjestyssäännöt tarkistetaan opetushenkilökunnassa lukuvuosittain.

