Perkkaanpuiston koulun järjestyssäännöt 2017
1 Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen
Näiden järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää Perkkaanpuiston koulun sisäistä järjestystä,
opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.
Järjestyssäännöissä annetaan lainsäädäntöä tarkentavia koulun turvallisuuden ja
viihtyisyyden kannalta tarpeellisia määräyksiä 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 koulun alueella sekä retkillä ja leirikoulussa.
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
Käyttäydyn asiallisesti ja hyviä tapoja sekä opettajan ohjeita noudattaen.
Pukeudun asiallisesti ja säänmukaisesti.
Autan muita.
Annan toisille opiskelurauhan.
Ruokailutilanteissa noudatan hyviä ruokailutapoja.
Pidän kiinni sovituista ajoista ja olen täsmällinen.

Oleskelu ja liikkuminen
Siirryn välitunnille ripeästi.
Välitunnilla oleskelen vain koulun välituntialueella.
Koulupäivän aikana poistun koulun alueelta vain, jos olen saanut siihen opettajalta luvan.
Jos tulen kouluun pyörällä tai potkulaudalla, käytän kypärää.

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen
Huolehdin hyvin koulun omaisuudesta, oppimateriaaleista ja omista tavaroistani.

Kunnioitan toisten omaisuutta.
Korvaan aiheuttamani vahingon.
Vien roskat roskakoriin ja siivoan omat jälkeni.

Turvallisuus
Liikun sisätiloissa kävellen enkä töni muita.
En kiusaa, häiritse tai käyttäydy väkivaltaisesti.
Jos huomaan turvallisuuteen liittyvän vian tai puutteen, ilmoitan siitä koulun henkilökuntaan
kuuluvalle.
Muistan, että rahan ja arvoesineiden tuominen kouluun on omalla ja huoltajieni vastuulla.
Säilytän polkupyörääni telineessä ja potkulautaa luokassa.
En heitä kiviä tai lumipalloja koulun pihalla.
Muistan, että on lailla kiellettyä tuoda kouluun vaarallisia esineitä ja aineita.

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö
Oppituntien aikana pidän matkapuhelimeni äänettömällä joko repussa, taskussa tai
pulpetissa. Käytän kännykkää ja muita laitteita opettajan ohjeiden ja nettietiketin mukaan.

Kurinpito
Suunnitelma kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä on
opetussuunnitelman liitteenä.
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.

3 Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen
Nämä järjestyssäännöt ovat koulun opetussuunnitelman liitteenä. Ne ovat nähtävissä koulun
kotisivuilla ja koulun tiloissa. Järjestyssäännöt käydään läpi oppilaiden kanssa lukuvuosittain.
Järjestyssäännöistä tiedotetaan huoltajia vanhempainilloissa.
Näitä järjestyssääntöjä voidaan tarvittaessa tarkistaa ja muuttaa. Muutokset hyväksyy koulun
johtokunta.

