TAAVINKYLÄN KOULU KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1.

Sääntöjen tarkoitus ja soveltamisalue
Järjestyssäännöistä on säädetty perusopetuslaissa. Lisäksi noudatetaan järjestyslain,
tupakoinnin vähentämistoimenpiteistä annetun lain ja vahingonkorvauslain säädöksiä.
Järjestyssääntöjä noudatetaan koulussa, välituntialueella kouluaikana ja koulun
järjestämissä juhlissa. Lisäksi niitä noudatetaan koulun ulkopuolella tapahtuvassa
lukuvuosisuunnitelman mukaisessa opetuksessa.
Oppilaan oikeudesta turvalliseen opiskeluympäristöön säädetään perusopetuslaissa.
Kullakin koululla on johtokunnan hyväksymät järjestyssäännöt, joilla edistetään koulun
sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja
viihtyisyyttä.

2.

Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet
Oppilaan yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja muut oikeudet
Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus yhdenvertaiseen ja
tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen
sekä oikeus yksityiselämän suojaan.
Oppilaalla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä, oikeus turvalliseen
opiskeluympäristöön sekä muihin lainsäädännössä määriteltyihin etuuksiin ja
palveluihin.
Oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä on laadittu
suunnitelma ja koulussa on käytössä KiVa koulu -ohjelma.
Oppilaan velvollisuudet
Oppivelvollisuusikäisellä oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, kunnes
oppivelvollisuus on suoritettu ja ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon.
Oppilaalla on velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti.
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3.

Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen
Taavinkylän koulun opetussuunnitelmassa on määritelty hyvä käytös, joka pitää
sisällään muiden ihmisten huomioon ottamisen, sovittujen toimintatapojen ja sääntöjen
noudattamisen, ympäristöstä huolehtimisen ja vastuulliseen elämäntapaan
kasvamisen sekä tilannetietoisen käyttäytymisen että hyvät tavat.
Koulupäivän aikana välitunnit vietetään sovitulla välituntialueella. Koulun alueelta ei
saa poistua luvatta. Suosituksena on, että 1.-2. luokkalaiset kulkevat koulumatkat
kävellen / eivät tule polkupyörällä kouluun. Kulkuvälineet tulee säilyttää niille varatuilla
paikoilla.
Oppilaalla on velvollisuus vahingonkorvaamiseen ja likaamansa tai epäjärjestykseen
saattamansa koulun omaisuuden puhdistamiseen tai järjestämiseen. Koulupäivän
aikana koulun omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta on ilmoitettava välittömästi
koulun henkilökunnalle. Tahallisesta vahingonteosta oppilas on korvausvelvollinen.
Rahan ja arvoesineiden tuominen kouluun on oppilaan omalla vastuulla. Koulu ei
vastaa kadonneesta omaisuudesta.
Lumipallojen, kivien ja muiden turvallisuutta vaarantavien esineiden heittäminen on
kielletty.
Matkapuhelimien tai muiden mobiililaitteiden käyttö on koulussa sallittu oppimisen
tukena, opettajan luvalla. Matkapuhelimien tulee olla suljettuna tai äänettömällä
oppituntien aikana. Koulu ei vastaa laitteiden rikkoutumisesta tai katoamisesta.
Tietokoneiden ja mobiililaitteiden käytössä noudatetaan nettietikettiä. Toisesta
henkilöstä koulupäivän aikana otettua valokuvaa, videota tai äänitettä ei saa julkaista
ilman kohteen lupaa.
Lailla kiellettyjen, vaarallisten tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettujen
esineiden tai aineiden tuominen kouluun on kiellettyä.
Koulun alueella on tallentava kameravalvonta.

4.

Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen
Järjestyssäännöt ovat näkyvillä jokaisessa luokassa sekä koulun nettisivuilla.
Järjestyssäännöistä tiedotetaan kaikkia kouluyhteisön jäseniä. Järjestyssääntöjä
tarkistetaan ja päivitetään tarvittaessa sekä opetussuunnitelmatyön yhteydessä.
Järjestyssääntöjen noudattamista valvovat kouluyhteisössä työskentelevät henkilöt.
Rangaistusta määrättäessä tai muista toimenpiteistä päätettäessä noudatetaan
perusopetuslain mukaisia ojentamistoimenpiteitä ja kurinpitorangaistuksia.
Järjestyssääntöjä oppituntien, välituntien, koulumatkan, piha-alueen, ruokailun ja
oppilaiden henkilökohtaisen omaisuuden kohdalta tarkentavat Taavinkylän koulun
toimintaohjeet ja suositukset.
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