Postipuun koulun järjestyssäännöt

Hyväksytty koulun johtokunnassa 28.9.2016

Järjestyssääntöjen tavoitteena on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun
esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.
Järjestyssääntöjen tavoitteena on myös jokaisen koulun toimijan ja erilaisten
opetusmuotojen oppilaiden tasavertainen kohtelu.
Järjestyssääntöjä noudatetaan koulussa, sen piha-alueella kouluaikana sekä koulun
järjestämissä tilaisuuksissa.

1§ Opiskelu
Saavun oppitunneille oppimaan ajoissa, opiskeluvälineet mukanani.
Teen annetut tehtävät.
En ole koulusta luvatta poissa. Selvitän poissaoloni aikana annetut tehtävät. Ilmoitan
sairastumisesta luokanopettajalle mahdollisimman pian.

2§ Vuorovaikutus
Annan kaikille työrauhan. Olen kohtelias ja ystävällinen ja puhun kauniisti lapsille ja
aikuisille.
Noudatan koulun aikuisten ohjeita ja määräyksiä.
En kiusaa tai satuta muita oppilaita tai aikuisia. Mikäli havaitsen kiusaamista,
ilmoitan siitä opettajalle.

3§ Toiminta koulupäivän aikana
Liikun ja toimin rauhallisesti koulussa.
Toimin ruokasalissa rauhallisesti ja noudatan hyviä ruokailutapoja
En syö makeisia tai purukumia koulupäivän aikana. Poikkeuksen tekevät suun
terveydenhuoltoon tarkoitetut, ruokailun jälkeen nautittavat pastillit tai purukumi.
Käytän kypärää ajaessani polkupyörällä, tai tullessani potkulaudalla tai rullalaudalla
kouluun.
Säilytän kulkuvälineeni lukittuna koulun ulkoalueella, niille varatuilla paikoilla
koulupäivän ajan.

4§ Tilat ja opiskeluvälineet
Pidän hyvää huolta koulun tiloista ja opiskeluvälineistäni. Siivoan omat jälkeni. En
koske toisen omaisuuteen ilman lupaa. Käytän soittimia ja muita koulun välineitä
vain aikuisen luvalla.
Koulu ei vastaa arvoesineistäni.

5§ Välitunnit ja koulun alue
Vietän välitunnit ulkona ja noudatan välituntialueen rajoja ja välituntivalvojan ohjeita.
Huomioin leikeissäni ja peleissä turvallisuuden. En heitä lumipalloja, kiviä tai muita
esineitä. Tiedän, että koulun alueella on kameravalvonta.

6§ Matkapuhelin ja tietotekniset laitteet
Pidän matkapuhelimeni hiljaisena ja repussa tai muussa sovitussa paikassa koko
koulupäivän ajan. Matkapuhelimen tai muun mobiililaitteen käytöstä oppituntien
aikana päättää opettaja. En ota kuvia tai videota koulun muista oppilaista tai
aikuisista ilman lupaa. Käytän tietokonetta ja muita tietoteknisiä laitteita aikuisen
luvalla.
Teksti- ja multimediaviesteillä ym. kiusaaminen on kielletty.

7§ Tupakointi ja päihteet
En tule kouluun päihtyneenä tai tuo kouluun mukanani päihdyttäviä aineita tai
vaarallisia esineitä. En tupakoi tai käytä muita tupakkatuotteita koulussa.

8§ Sääntöjen noudattaminen
Koulun järjestyssääntöjen noudattamista valvovat koulun aikuiset.Seuraamukset
järjestyssääntöjen rikkomisesta voivat olla seuraavia:
-

Puhuttelu
Luokasta poistaminen
Jälki-istunto
Tekemättömien koulutehtävien teettäminen koulupäivän jälkeen
Kasvatuskeskustelu
Rehtori kieltää opetukseen osallistumisen loppupäivän ajaksi
Rehtori antaa kirjallisen varoituksen
Johtokunta erottaa koulusta määräaikaisesti

Kurinpitotoimenpiteestä ilmoitetaan aina huoltajille

9§ Oppilaan tavaroiden tarkastaminen
Opettajalla ja rehtorilla on tarvittaessa oikeus tarkastaa oppilaan tavarat. Rehtori tai
opettaja voi ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa.

10§ Järjestyssääntöjen tarkistaminen
Koulun järjestyssäännöt tarkistetaan lukuvuosittain opettajakunnan toimesta, elosyyskuun aikana ja tiedotetaan vanhemmille lukuvuosioppaassa ja Wilman
välityksellä.

