KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
Tarkoitus ja soveltaminen
Näiden sääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista
sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Säännöt on voimassa 26.9. 2016 alkaen
toistaiseksi koulun kouluaikana ja koulun alueella. Koulun alue rajoittuu pohjoisessa ja lännessä
metsän reunaojaan, etelässä jalankulkutiehen ja idässä koulurakennukseen. Säännöt ovat
voimassa myös varsinaisen kouluajan ulkopuolella, silloin, kun on kyse koulun järjestämästä
toiminnasta.
Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet
Oppilaalla on oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen, yhdenvertaiseen ja
tasa-arvoiseen yksilölliseen kohteluun ja turvalliseen oppimisympäristöön. Hänellä on oikeus saada
opetusta ja oppimisessa tarvittavaa tukea maksutta.
Työrauhan ja viihtyvyyden takaamiseksi kaikkien tulee kohdella muita ihmisiä kunnioittavasti,
noudattaa hyviä tapoja ja annettuja ohjeita, liikkua koulun käytävillä rauhallisesti, sekä pitää
hyvää huolta yhteisestä omaisuudesta ja ympäristöstä.
Oppilas on velvollinen suorittamaan oppivelvollisuutensa ja osallistumaan opetukseen, ellei hänelle
ole myönnetty lupaa poissaoloon. Poistuminen koulualueelta koulupäivän aikana ilman opettajan
lupaa on kiellettyä. Oppilaan on suoritettava annetut tehtävät tunnollisesti ja käyttäydyttävä
asiallisesti.¹
Kouluun ei saa tuoda tupakkaa,² päihteitä tai vaarallisia esineitä. Arvokkaiden esineiden ja rahan
tuominen kouluun ei ole suositeltavaa. Koulu ei korvaa kadonnutta tai rikkoutunutta omaisuutta.
Mobiililaitteiden häiritsevä käyttö koulussa on kiellettyä. Opettajalla ja rehtorilla on oikeus
tarkastaa opiskelijan tavarat ja he voivat tarvittaessa ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai
aineet haltuunsa.
Seuraamukset
Sääntörikkomuksissa oppilaita ohjataan ensisijaisesti kasvatuskeskusteluin. Toistuvasta tai
vakavasta rikkomuksesta oppilasta voidaan rangaista kurinpidollisesti. Kurinpitorangaistuksesta
ilmoitetaan aina kotiin. Opetusta häiritsevä oppilas voidaan poistaa luokasta oppitunnin jäljellä
olevaksi ajaksi. Jos poistettava oppilas ei noudata poistumismääräystä koulusta tai koulualueelta
tai koettaa vastarintaa tekemällä välttää poistamisen, rehtorilla ja opettajalla on oikeus käyttää
sellaisia oppilaan poistamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina
oppilaan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi
huomioon ottaen.
Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan
alaisena suorittamaan tehtäviään. Epäasiallisesti käyttäytyvä oppilas voidaan määrätä enintään
kahden tunnin jälki-istuntoon. Erityisen vakavista rikkomuksista voidaan antaa kirjallinen varoitus
tai erottaa oppilas koulusta määräajaksi enintään kolmeksi kuukaudeksi. Oppilaat ovat
vahingonkorvausvelvollisia jos he ikä ja ymmärrys huomioiden ovat tuottamuksellisesti tai
tahallaan aiheuttaneet korvattavaa vahinkoa.³ Oppilas voidaan myös velvoittaa siivoamaan omat
jälkensä.
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