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Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen
Järjestyssääntöjen tarkoitus on:
- edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta
ja viihtyisyyttä.
-informoida lainsäädännön ja järjestyssääntöjen velvoittavuudesta
-määrätä ajallisesta ja alueellisesta soveltamisesta. Koulun järjestyssäännöt ovat voimassa
koulupäivien aikana, koulumatkoilla, retkillä ja opintokäynneillä, urheilutapahtumissa sekä leiri- ja
yökouluissa. Koulun alue on määritelty liitteenä olevassa karttapiirroksessa.

Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

Oppilaiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet
-jokaisella oppilaalla on sivistykselliset perus- ja ihmisoikeudet, kuten oikeus maksuttomaan
perusopetukseen, oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen
vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan
-koulumme oppilaat ovat kaikki tasa-arvoisia ja arvokkaita, erilaisuutta kunnioitetaan.
-oppilaalla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä, oikeus turvalliseen
opiskeluympäristöön sekä muihin lainsäädännössä määriteltyihin etuuksiin ja palveluihin
-suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä on käytössä

Oppilaan velvollisuudet
-osallistun opetukseen, kunnes oppivelvollisuus on suoritettu ja ellei lupaa poissaoloon ole myönnetty
-suoritan tehtävät tunnollisesti ja käyttäydyn asiallisesti

Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen
Hyvä käytös
-käyttäydyn hyvien tapojen mukaisesti, kuten otan toiset huomioon, edistän ja kunnioitan työ- ja
opiskelurauhaa, tervehdin sekä noudatan ohjeita
-kirjaan näkyviin käyttämäni lähteet enkä kopioi tai plagioi luvatta
-noudatan hyviä ruokailutapoja

-pukeudun asiallisesti. Asialliseen pukeutumiseen kuuluu tarkoituksenmukainen pukeutuminen ja ettei
pukeuduta toisia loukkaavalla tavalla tai hyvän tavan vastaisesti
-pidän kiinni sovituista ajoista ja täsmällisyydestä
-en kuvaa toista henkilöä ilman lupaa enkä julkaise ilman lupaa toisesta henkilöstä otettua valokuvaa
tai videota internetissä, sosiaalisessa mediassa, puhelinsovelluksessa tai muussa julkisessa paikassa
-käyttäydyn asiallisesti ja noudatan terveitä elämäntapoja

Oleskelu ja liikkuminen
-välitunnit vietän pääsääntöisesti koulun piha-alueella, ellei opettaja toisin ohjeista. Aamulla tulen
kouluun sisälle vasta oppituntien alkaessa.
-koulun piha-alueelta en saa poistua koulupäivän aikana ilman opetukseen liittyvää tai muuta
perusteltua syytä tai huoltajan lupaa
-koulumatkoilla ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa noudatan liikennesääntöjä ja hyviä käytöstapoja

Siisteys ja ympäristöstä huolehtiminen
-huolehdin koulun omaisuudesta, oppimateriaaleista ja omista tavaroistani; palautan ne myös
paikoilleen
-kunnioitan toisen omaisuutta
-en roskaa, siivoan jälkeni
-olen velvollinen korvaamaan aiheuttamani vahingon, puhdistamaan ja järjestämään likaamani tai
epäjärjestykseen saattamani koulun omaisuuden

Turvallisuus
-ilmoitan koulun turvallisuuteen liittyvästä viasta tai puutteesta koulun henkilökuntaan kuuluvalle
-polkupyörän säilytän pyörätelineissä koulun pihalla; sukset, pulkan, luistimet ja muut urheiluvälineet
opettajan ohjeistamassa paikassa
-en heitä lumipalloja, kiviä, keppejä tai mitään toisia satuttavaa koulun pihalla
-käyttäydyn turvallisesti välitunneilla, en leiki tönimis- tai tappeluleikkejä
-koulun pihalla on nauhoittava kameravalvonta

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö
-käytän koulun tietokoneita, matkapuhelinta ja muita mobiililaitteita, internetiä ja koulun tietoverkkoa
sekä omia laitteitani opettajien ohjeiden mukaisesti.
-oppituntien tai muun opetussuunnitelman mukaisen opetuksen aikana en anna puhelimeni häiritä
opetusta, joten pidän sen äänettömänä tai virrat pois kytkettynä

Päihteet ja vaaralliset esineet
-lailla kiellettyjen, vaarallisten tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettujen esineiden tai aineiden
tuominen kouluun on kiellettyä

Kurinpito
-koulussamme noudatamme laissa säädettyjä kurinpito- ja ojentamiskeinoja
-opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkistaa oppilaan tavarat. Rehtori tai opettaja voi ottaa häiritsevät
tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa
-rehtorilla ja opettajalla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla
tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olleen
oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle

Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen
-järjestyssäännöistä tiedotetaan oppilaita, huoltajia ja koulun henkilökuntaa
-järjestyssääntöjä tarkistetaan tarvittaessa

