LAHNUKSEN KOULU JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 2020-2021
1 Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen
Näiden järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää Lahnuksen koulun sisäistä järjestystä, opiskelun
esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Säännöt ovat voimassa
oppilaan ollessa koulussa tai osallistuessa koulun toimintaan koulun ulkopuolella. Järjestyssääntöjä
on noudatettava esimerkiksi koulun tiloissa aamuisin ja iltapäivisin järjestettävissä kerhoissa,
luokkaretkillä ja leirikoulussa.
Koulu- ja välituntialueet määritellään järjestyssääntöihin liitetyssä kartassa.
2 Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet
Kaikilla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön ja käydä koulua rauhassa. Kunnioitamme jokaista
koulussa työskentelevää lasta ja aikuista.
Oppilaan tulee osallistua opetukseen ja ottaa vastuu omasta oppimisestaan ikätason mukaisesti.
Hänen tulee yrittää parhaansa, tehdä annetut tehtävät koulussa ja kotona, huolehtia
opiskeluvälineistään ja tavaroistaan sekä tulla ajoissa paikalle.
3 Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen
Hyvä käytös: Koulupäivän aikana oppilaan tulee käyttäytyä hyvien tapojen mukaisesti. Hyviin tapoihin
kuuluvat toisten huomioon ottaminen, työ- ja opiskelurauhan edistäminen ja kunnioittaminen sekä
ohjeiden noudattaminen. Kouluruokailussa on noudatettava hyviä ruokailutapoja.
- Oleskelu ja liikkuminen: Välitunnit vietetään ulkona koulun välituntipihaksi määritellyllä alueella.
Koulun sisätiloihin ei saa jäädä ilman opettajan lupaa, eikä sisään saa tulla ilman välituntivalvojan
lupaa. Koulualueelta ei saa poistua koulupäivän aikana ilman opetukseen liittyvää tai muuta
perusteltua syytä. Bussipysäkki ei ole koulualuetta.
- Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen: Koulun omaisuudesta, tilojen siisteydestä,
oppimateriaaleista ja omista tavaroista on pidettävä hyvää huolta. Toisten omaisuutta tulee
kunnioittaa. Oppilas on velvollinen korvaamaan tahallaan tai tuottamuksesta koulun tai toisen
henkilön omaisuudella aiheuttamansa vahingon. Oppilas on velvollinen siivoamaan aiheuttamansa
sotkun.
Rahan ja arvoesineiden tuominen kouluun on oppilaan omalla vastuulla.
- Turvallisuus: Kiusaaminen, väkivaltainen käytös ja häirintä on kielletty. Koulun alueella ei saa liikkua
polkupyörillä eikä mopoilla. Polkupyörät säilytetään koulupäivän ajan niille varatuilla paikoilla.
Turvallisuuteen liittyvästä puutteesta tai viasta pitää ilmoittaa koulun aikuiselle. Annettuja
turvallisuusohjeita tulee noudattaa.
Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö: Toisesta henkilöstä koulupäivän
aikana otettua kuvaa tai videota ei saa julkaista ilman henkilön lupaa. Lapsille sopimattoman
materiaalin katsominen ja näyttäminen on kielletty. Koulun koneelta kirjaudutaan ulos aina käytön
jälkeen ja omaa salasanaa ei kerrota muille.
- Päihteet ja vaaralliset aineet: Vaarallisten ja vahingoittamiseen tarkoitettujen/ soveltuvien esineiden
ja aineiden tuominen kouluun on kielletty.
- Kurinpito: Suunnitelma kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä ja niihin
liittyvistä menettelytavoista tulee opetussuunnitelman liitteeksi. Rehtori tai opettaja voi tarvittaessa
ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet haltuunsa.
4 Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen
Nämä järjestyssäännöt ovat koulun opetussuunnitelman liitteenä. Ne ovat nähtävissä koulun
kotisivuilla. Järjestyssäännöt käydään läpi oppilaiden kanssa lukuvuosittain. Näitä järjestyssääntöjä
voidaan tarvittaessa tarkistaa ja muuttaa. Muutokset hyväksyy koulun johtokunta.

