ESPOON YHTEISLYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
1. Sääntöjen tarkoitus ja soveltamisalue
Järjestyssääntöjen tarkoituksena on perusopetuslain 29 §:n mukaisesti edistää koulun sisäistä
järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.
Espoon yhteislyseon koulun johtokunta vahvistaa koululle alla olevat järjestyssäännöt.
Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi mm. järjestyslain, tupakoinnin
vähentämistoimenpiteistä annetun lain ja vahingonkorvauslain säädöksiä. Koululla on myös
erilaisia kriisi-, päihde- kiusaamisenehkäisy ym. suunnitelmia, joissa käsitellään osittain
samoja asioita kuin järjestyssäännöissäkin. Suunnitelmat ovat saatavissa koululla.
Järjestyssääntöjä noudatetaan koulussa ja sen piha-alueella kouluaikana sekä koulun
järjestämissä tilaisuuksissa. Lisäksi järjestyssääntöjä noudatetaan koulun ulkopuolella
tapahtuvassa lukuvuosisuunnitelman mukaisessa opetuksessa ja muussa toiminnassa, kuten
leirikouluissa.
2. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet
A) Oikeudet

• Oppilaalla on sivistykselliset perus- ja ihmisoikeudet, kuten oikeus maksuttomaan
perusopetukseen, yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, turvalliseen
opiskeluympäristöön, henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä
yksityiselämän suojaan.
B) Velvollisuudet
• Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, kunnes oppivelvollisuus
on suoritettu ja suorittaa tehtävänsä tunnollisesti sekä
käyttäytyä asiallisesti.
• Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa
poissaoloon.
3. Turvallisuus, viihtyvyys ja opiskelun esteetön sujuminen
• Huolehdin koulutehtävistäni ja työrauhan säilymisestä luokassa. Pidän tarvittavat
oppikirjat ja muut opiskeluvälineet mukanani.
• Koulusta poissaoloon huoltajani pyytää luvan etukäteen kirjallisesti. Luokanvalvoja
voi antaa luvan poissaoloon enintään viikoksi. Pidempiin poissaoloihin luvan myöntää
rehtori.
• Sairauspoissaoloista tulee huoltajan ilmoittaa luokanvalvojalle mahdollisimman pian.
• Koulun jäsenenä noudatan hyviä tapoja ja kunnioitan toisten koskemattomuutta. En
kiusaa enkä käyttäydy väkivaltaisesti tai häiritsevästi ketään kohtaan.
• Oppitunneilla keskityn opiskeluun ja noudatan opettajan ohjeita ja annan kaikille
työrauhan.
• Oppituntien aikana käytän mobiililaitteita ainoastaan luvalla.

• Välitunneilla pidän huolta kouluympäristön viihtyvyydestä ja otan huomioon myös
muut ihmiset sekä noudatan koulun henkilöstön antamia ohjeita.
• Ruokailussa käyttäydyn hyvien tapojen mukaisesti.
• Tupakointi ja päihdyttävien aineiden käyttö, hallussapito, välittäminen ja myynti on
kielletty. Kouluun en ota esineitä tai ainetta, joka on lain mukaan kielletty.
• Kulkuvälineet säilytän niille varatuilla paikoilla. Niiden käyttö on koulupäivän aikana
koulualueella kielletty.
• Valokuvaan, filmaan tai äänitän ainoastaan sellaisia henkilöitä, joilta olen saanut
siihen luvan. Sosiaalisessa mediassa ja muissa paikoissa julkaisen vain sellaista
sisältöä, joihin minulla on lupa ja tekijäoikeus. Jos olen epävarma sisällön
asiallisuudesta, pyydän apua opettajalta ennen julkaisua.
• Kopioidessani tekstejä tai kuvia annan aina tiedoksi käyttämäni lähteen.
• En tuo kouluun teräaseita ja niihin verrattavia esineitä, joilla voi tehdä vahinkoa
kouluyhteisön jäsenille tai koululle. Korvaan ja siistin aiheuttamani vahingot koulun
omaisuudelle.
• Olen velvollinen korvaamaan tahallani tai tuottamuksesta koulun tai toisen henkilön
omaisuudelle aiheuttamani vahingon. Rahan ja arvoesineiden tuominen kouluun on
omalla vastuullani.
• Koulu ei vastaa kadonneesta tai vahingoittuneesta omaisuudestani.
• En poistu koulupäivän aikana luvatta koulun alueelta.
4. Järjestyksen valvonta ja seuraamukset sääntöjen
rikkomisesta
• Opettajat huolehtivat valvonnasta koulun alueella. Koulun piha-alueella on
kameravalvonta.
• Oppilasta, joka ei noudata koulun järjestystä ja käyttäytyy sopimattomasti, voidaan
ojentaa perusopetuslaissa määritellyin kurinpitokeinoin (§ 36-36c). Näitä
seuraamuksia ovat:
1. Opettaja voi poistaa opetusta häiritsevän oppilaan luokasta enintään oppi-tunnin
jäljellä olevaksi ajaksi;
2. Oppilaan opettaja voi määrätä enintään kahden tunnin jälki-istunnon, joka
mahdollisuuksien mukaan järjestetään samana päivänä kuin se määrätään;
3. Oppilaalle voidaan antaa kirjallinen varoitus;
4. Oppilas voidaan erottaa enintään kolmeksi kuukaudeksi.
Näistä toimenpiteistä ilmoitetaan aina huoltajalle.
Kotitehtävänsä laiminlyöneen oppilaan voi opettaja jättää kouluun enintään tunnin ajaksi
kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan kotitehtäviä.
Yksi seuraamus koulussamme on kasvatukselliseen tukiopetukseen eli käytöskouluun
määrääminen.

