KOULUMESTARIN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä
kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä (pol 29§). Järjestyssäännöissä annetaan kouluyhteisön
turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta tarpeellisia määräyksiä käytännön järjestelyistä ja
asianmukaisesta käyttäytymisestä sekä tarkempia määräyksiä kielletyistä esineistä tai aineista sekä
niiden käytöstä ja säilytyksestä. Lisäksi annetaan määräyksiä koulun omaisuuden käsittelystä, koulun
tilojen siisteydestä huolehtimisesta sekä oleskelusta ja liikkumisesta koulurakennuksissa ja koulun
alueella.
Koulutyö onnistuu parhaiten rauhallisessa, turvallisessa ja viihtyisässä koulussa. Jokaisen
kouluyhteisön jäsenen tulee ottaa huomioon muut koulussa työskentelevät ja annettava kaikille
työrauha. Jokaisen on koulun työaikana noudatettava yhteisiä sääntöjä ja suoritettava työnsä
tunnollisesti ja ahkerasti. Oppilaan on noudatettava kaikkien koulussamme työskentelevien aikuisten
antamia ohjeita ja määräyksiä. Koulun työaikaan kuuluvat työjärjestyksen mukaiset työpäivät
matkoineen sekä koulun järjestämät tilaisuudet.
Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen
kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän
suojaan. Jokaisella oppilaalla on oikeus opiskella turvallisessa koulussa, jossa ei kiusata tai syrjitä
sukupuolen, kulttuurillisen taustan tai muun syyn takia.
Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon.
Oppilaan velvollisuus on ottaa muut huomioon ja hänellä on velvollisuus kohdella toista
kunnioittavasti. Oppilaan tulee suorittaa vaaditus tehtävät tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti. (Pol
35§.)

Tullessasi kouluun / koulumatkoilla
Tulen kouluun ajoissa tarvittavat opiskeluvälineet mukanani.
Käyttäydyn asiallisesti ja noudatan liikennesääntöjä.
Kouluaikana tapahtuvien pyöräilymatkojen aikana käytän kypärää. Koulu suosittelee, että 1-2.
luokkalaiset eivät tulisi kouluun pyörällä vaan vasta 3. luokasta alkaen.
Skeitti- ja potkulautoja säilytetään sisäpihalla.
Jätän kulkuvälineet hyvään järjestykseen niille varatuille alueille.
En koske toisten polkupyöriin tai muihin kulkuvälineisiin.
Tulen sisään valvojan annettua siihen luvan.
Jätän ulkovaatteet ja jalkineet niille varattuihin paikkoihin.

Koulupäivän aikana
Hyvät tavat
Käytän asiallista kieltä ja noudatan hyviä tapoja.
En pidä oppitunneilla enkä ruokalassa päähinettä päässä.
Laitan roskat roskikseen ja tavarat paikoilleen käytön jälkeen.
En käytä kännykkää tai soitinta koulupäivien aikana ilman opettajan lupaa.
Älypuhelimilla tms. laitteilla tallentaminen ilman opettajan ja kuvattavan lupaa on kielletty.
Tupakkatuotteiden, päihteiden ja huumeiden käyttö, hallussapito sekä niiden vaikutuksen alaisena
esiintyminen koulun työaikana on kielletty.
Turvallisuus
Kävelen käytävällä rauhallisesti.
En tuo kouluun vaaralliseksi luokiteltavia aineita ja välineitä (teräaseita, tulentekovälineitä jne.), jolla
voin vahingoittaa toista.
Olen itse korvausvelvollinen toisen henkilön vahingoittamisesta, jos vahingon syy on määräyksistä
piittaamattomuus.
Kuljen kouluun kävelyteitä pitkin, enkä oikaise vilkkaan parkkipaikan kautta.
En vahingoita toista millään lailla.

Vastuu omaisuudesta
Pidän huolen opiskeluvälineistäni ja pulpettini tai lokeroni siisteydestä.
Jos hävitän tai rikon kirjan tai muun opiskeluvälineen, minun on itse hankittava tilalle uusi. Korvaan
koulun pulpettisuojan, jos rikon sen (2 euroa)
Olen itse korvausvelvollinen koulun tai toisen henkilön omaisuuden vahingoittamisesta, jos
vahingonsyy on huolimattomuus tai määräyksistä piittaamattomuus.
Ilmoitan heti opettajalle huomaamastani vahingosta.
Koulu ei ole vastuussa rikkoutuneista tai kadonneista puhelimista, soittimista, polkupyöristä tai
muista koulutyöhön kuulumattomista välineistä.
Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa oppilaan tavarat ja hän voi ottaa häiritsevät tai
vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa oppilaalta pois.

Välitunneilla
Koulupäivän aikana olen koulun alueella (ks. välituntialuekartta).
Ulkovälitunnille menen rauhallisesti ja pukeudun sään mukaan.
Luokissa voi olla järjestäjiä, jotka työskentelevät välituntien aikana opettajan antamien
ohjeiden mukaisesti.
Noudatan välituntivalvojan ohjeita ja määräyksiä.
Otan välitunnilla muut huomioon enkä leiki väkivaltaisia leikkejä.
Heitän lumipalloja ainoastaan kentällä olevaan palloseinään.
Keinun hetken aikaa ja annan vuoron jonottavalle. Maksimissaan kaksi oppilasta keinuu samassa
keinussa.
Noudatan jalkapallokentän sovittuja vuoroja. En mene jäälle kengillä.
Ilmoita välittömästi valvovalle opettajalle:
1) tapaturmista
2) kiusaamisesta
3) omaisuuden rikkomisesta tai luvatta ottamisesta.

Ruokailussa
Tulen ruokailuun opettajan johdolla, jonotan rauhallisesti.
Noudatan hyviä ruokailutapoja.
Ota ruokaa sen verran kuin jaksan syödä ja noudatan keittiöhenkilökunnan ohjeita.
Ruokailen omalle luokallesi osoitetuissa pöydissä.
Jätän paikkani siistiksi syötyäni ja palautan ruokailun jälkeen välineet tiskaukseen.
En vie ruokaa ruokalan ulkopuolelle ilman opettajan lupaa.

Poissaolot / Sairastapaukset
Mikäli sairastut koulupäivän aikana, saat tarvittaessa luvan kotiinlähtöön terveydenhoitajalta,
opettajalta tai rehtorilta. Jos olet poissa koulusta, huoltajan pitää ilmoittaa poissaolon syy kouluun
heti ensimmäisenä poissaolopäivänä. Luvan tilapäiseen poissaoloon koulusta enintään viideksi
päiväksi myöntää oma opettajasi. Pidemmät poissaololuvat myöntää rehtori. Tilapäinen
poissaololupa anotaan aina Wilmassa olevalla lomakkeella.

Miten järjestyssääntöjen noudattamista seurataan
Mitkä ovat seuraamukset
Rangaistusta määrättäessä tai muista toimenpiteistä päätettäessä noudatetaan perusopetuslain 3636c §:n säädöksiä.


Ensisijainen seuraamus sääntöjen rikkomisesta on vakava keskustelu ja rikkeen mahdollinen
sovittaminen. Jos tämä ei ole riittävä toimenpide, turvaudutaan alla mainittuihin
toimenpiteisiin.

Perusopetuksen oppilaan ojentamistoimenpiteitä ovat:






Oppilaan poistaminen luokasta tai muusta opetustilasta jäljellä olevan oppitunnin ajaksi
Oppilaan poistaminen koulun järjestämästä tilaisuudesta
Opetukseen osallistumisen epääminen oppilaalta jäljellä olevan työpäivän ajaksi
Oppilaan määrääminen jälki-istuntoon (enintään kaksi tuntia)
Perusopetuksen oppilaan kurinpidollisia rangaistuksia ovat kirjallinen varoitus ja koulusta
erottaminen.

Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen
Järjestyssääntöjen noudattamista valvovat kaikki kouluyhteisössä työskentelevät henkilöt.

Näissä järjestyssäännöissä on noudatettu seuraavia koulun toimintaa ohjaavia
lakeja:
Perusopetuslaki
POL 29 § Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.
- Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.
POL 35 § Oppilaan velvollisuudet

 Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty
vapautusta.

 Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

POL 36 § Kurinpito

 Oppilasta, joka rikkoo järjestystä, menettelee vilpillisesti tai käyttäytyy muuten epäasiallisesti, voidaan
rangaista kurinpidollisesti. Kurinpitorangaistuksia ovat kirjallinen varoitus ja oppilaan erottaminen
enintään kolmeksi kuukaudeksi. Opetuksen järjestäjän tulee huolehtia, ettei oppilas erottamisen
aikana jää jälkeen opetuksesta.

 Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan luokasta oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi.
Epäasiallisesti käyttäytyvä oppilas voidaan määrätä enintään kahden tunnin jälki-istuntoon.

 Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan
valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään.

 Sen lisäksi, mitä hallintomenettelylaissa säädetään, menettelystä tässä pykälässä tarkoitetuissa
asioissa säädetään asetuksella.
Järjestyslaki
JÄRJESTYSLAKI 10 §

Toisen vahingoittamiseen soveltuvien esineiden ja aineiden hallussapito

Seuraavien toisen vakavaan vahingoittamiseen tarkoitettujen tai siihen soveltuvien esineiden tai aineiden
hallussapito yleisellä paikalla on kielletty:
1) teräaseet, rikotut lasiesineet ja muut näihin rinnastettavat viiltämiseen tai pistämiseen soveltuvat esineet;
2) patukat, ketjut, jouset, vaijerit, kaapelit, pesäpallomailat ja muut näihin rinnastettavat lyömiseen soveltuvat
esineet;
3) tikat, kuulat ja muut näihin rinnastettavat heittämiseen soveltuvat esineet;
4) syövyttävät sekä toisen vakavaan vahingoittamiseen taikka lamauttamiseen soveltuvat aineet;
5) ilma-aseet, jousitoimiset aseet, harppuunat, ritsat, puhallusputket ja muut näihin rinnastettavat ampumiseen
soveltuvat esineet;
6) terveydelle vaaralliset laserosoittimet.

 Ampuma-asetta tai räjähtävää esinettä erehdyttävästi muistuttavien esineiden hallussapito yleisellä
paikalla on kielletty.

 Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei koske esineitä tai aineita, joiden hallussapito on työtehtävän tai
muun hyväksyttävän syyn vuoksi tarpeen.

 Ampuma-aseiden ja räjähteiden hallussapidosta säädetään ampuma-aselaissa (1/1998),
räjähdysvaarallisista aineista annetussa laissa (263/1953) ja räjähdeasetuksessa (473/1993).
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