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Vanttilan koulun järjestyssäännöt
1. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen
Näiden järjestyssääntöjen tarkoitus on perusopetuslain 29 §:n mukaisesti edistää Vanttilan
koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja
viihtyisyyttä. Vanttilan koulun johtokunta on 2.3.2017 vahvistanut koulun järjestyssäännöt.
Järjestyssäännöissä annetaan lainsäädäntöä tarkentavia koulun turvallisuuden ja viihtyisyyden
kannalta tarpeellisia määräyksiä käytännön järjestelyistä ja asianmukaisesta käyttäytymisestä.
Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi mm. järjestyslain (612/2003) ja
vahingonkorvauslain (412/1974) säädöksiä.
Järjestyssäännöt sisältävät yleisiä ja velvoittavia koulussa noudatettavia sääntöjä. Rehtorin ja
opettajan tulee puuttua lainsäädännön vastaiseen käyttäytymiseen, vaikkei järjestyssäännöissä
asiasta määrättäisi.
Järjestyssäännöt ovat voimassa ajan, jolloin oppilas osallistuu opetussuunnitelman tai
opetuksen järjestäjän hyväksymän lukuvuosisuunnitelman mukaiseen opetukseen tai
toimintaan koulussa tai koulun ulkopuolella. Järjestyssääntöjä noudatetaan esimerkiksi KULPSretkillä, opintoretkillä, urheilukilpailuissa, yökouluissa, leirikouluissa, oppilaitosvierailuissa,
taksvärkkipäivän töissä ja työssäoppimisessa.
Järjestyssäännöt ovat voimassa siihen asti, kunnes oppilas on poistunut koulusta. Koulusta
tulee poistua välittömästi koulun päättymisen tai koulussa suoritettavien muiden velvollisuuksien
päättymisen jälkeen. Koulumatka ei ole koulun toimintaa eivätkä järjestyssäännöt ole silloin
voimassa. Koulun rehtori tai opettaja on kuitenkin ilmoitusvelvollinen, mikäli saa tietoonsa
kiusaamiseen, väkivaltaan tai häirintään liittyviä asioita, jotka ovat tapahtuneet koulumatkalla
(ks. kohta kurinpito).
Koulun alue määritellään järjestyssääntöihin liitetyssä piha-aluetta koskevassa kartassa.
Näitä järjestyssääntöjä tarkempia ohjeita annetaan lukuvuosittain tarkastettavissa
toimintaohjeissa Vanttilan koulun yhteiset käytännöt sekä Suunnitelma kasvatuskeskustelujen
ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista.
2. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet
Oppilaan oikeudet
Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus yhdenvertaiseen ja tasaarvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus
yksityiselämän suojaan. Koululta löytyy hyvinvointi- ja turvallisuuskansio, jossa on oppilaan
turvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyvät suunnitelmat ja toimintaohjeet. Näitä ovat muun muassa
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta,
kiusaamiselta ja häirinnältä, oppilashuoltosuunnitelma, kriisisuunnitelma, pelastussuunnitelma
ja päihteiden käytön ennaltaehkäisysuunnitelma.
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Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta kaikkina koulun työpäivinä,
oikeus turvalliseen oppimisympäristöön ja oikeus lain mukaisiin palveluihin (esim. maksuton
ateria, opetus ja sen edellyttämät oppikirjat, työvälineet).
Oppilaan velvollisuudet
Oppilaan tulee noudattaa koulun järjestyssääntöjä ja siihen liittyviä toimintaohjeita.
Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon.
Lupa poissaoloon anotaan luokanopettajalta/-valvojalta, kun poissaolo kestää enintään viisi
koulupäivää. Tätä pidempiin poissaoloihin tarvitaan rehtorin päätös.
Oppilaan tulee suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja asiallisesti.
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 kunnioittaminen ja edistäminen
sekä oppilaalle annettujen ohjeiden noudattaminen. Kuvaus hyvästä käytöksestä on esitetty
Vanttilan kymppi -huoneentaulussa.
Kouluruokailussa on käyttäydyttävä asiallisesti ja noudatettava hyviä ruokailutapoja, joista
löytyy kuvaus Vanttilan koulun yhteiset käytännöt -asiakirjasta.
Hyvään käytökseen kuuluu asiallinen ja tarkoituksenmukainen pukeutuminen. Koulussa ei saa
pukeutua toisia loukkaavalla tavalla tai hyvän tavan vastaisesti.
Oppitunneille tulee saapua ajoissa.
Oppitunneilla ei saa käyttää mobiililaitteita ilman opettajan lupaa. Toisesta henkilöstä
koulupäivän aikana otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman tämän lupaa
internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa.
Oleskelu ja liikkuminen
Koulun sisätiloihin ei saa jäädä ilman opettajan lupaa eikä sisään saa tulla ilman
välituntivalvojan lupaa.
Ulkovälitunnit vietetään ulkona koulun välituntipihaksi määritellyllä alueella (alueen rajat
järjestyssääntöjen liitteenä). Koulun alueelta ei saa poistua koulupäivän aikana ilman
opetukseen liittyvää tai muuta perusteltua syytä. Poistumiseen tarvitaan opettajan tai rehtorin
lupa.
Koulun sisätiloissa liikutaan rauhallisesti.
Koulumatkat suositellaan kuljettavan turvallisinta reittiä, huolehtien omasta ja muiden
liikenneturvallisuudesta.
Mikäli oppilas haluaa tulla pyörällä kouluun, sitä suositellaan vasta 3. luokasta alkaen.
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Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen
Koulun omaisuudesta, oppimateriaaleista ja omista tavaroista on pidettävä hyvää huolta.
Toisten omaisuutta tulee kunnioittaa. Kukin oppilas on velvollinen korvaamaan tahallaan tai
tuottamuksesta koulun tai toisen henkilön omaisuudelle aiheuttamansa vahingon
vahingonkorvauslain mukaisesti.
Rahan ja arvoesineiden (esimerkiksi puhelin) tuominen kouluun on oppilaan omalla vastuulla.
Tarkoituksellinen roskaaminen on kielletty. Oppilaalla on velvollisuus vahingonkorvaamiseen ja
likaamansa tai epäjärjestykseen saattamansa koulun omaisuuden puhdistamiseen tai
järjestämiseen.
Koulussa edistetään kestävän elämäntavan mukaisia käytäntöjä. Näitä ovat ympäristöstä
huolehtiminen (turhan kulutuksen vähentäminen, jätteiden lajittelu jne.) ja sosiaalisen
hyvinvoinnin vahvistaminen.
Turvallisuus
Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Kiusaaminen,
väkivaltainen käytös ja häirintä on kielletty. Koululla on laadittu suunnitelma oppilaiden
suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä.
Turvallisuuteen liittyvästä viasta tai puutteesta tulee ilmoittaa koulun henkilökuntaan kuuluvalle.
Koulun alueella ei saa liikkua polkupyörillä eikä moottoriajoneuvoilla. Polkupyörät ja
moottoriajoneuvot säilytetään koulupäivän ajan niille varatuilla paikoilla.
Turvallista oppimisympäristöä edistävät ohjeet oppitunnilla ja välitunnilla käyttäytymisestä
annetaan vuosittain tarkastettavissa ja kaikissa luokissa nähtävillä olevissa Vanttilan kymppi huoneentauluissa.
Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö
Koska opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, jossa työrauha ja
opiskelun esteetön sujuminen on varmistettu, oppilaan omien mobiililaitteiden edellytetään
olevan häiriötä aiheuttamattomassa tilassa opetuksen aikana. Opetustilanteita ja oppitunteja ei
saa kuvata ilman opetukseen liittyvää syytä ja ilman rehtorin tai opettajan antamaa lupaa. Kielto
koskee myös kuvan ja äänen lähettämistä suoratoistona oppitunnilta ilman opetukseen liittyvää
syytä.
Omia laitteita voidaan käyttää opetuksessa opettajan luvalla sen jälkeen, kun huoltajien kanssa
on sovittu käytännöt omien laitteiden käytöstä.
Päihteet ja vaaralliset esineet
Lailla kiellettyjen, vaarallisten tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettujen esineiden tai
aineiden tuominen kouluun on kielletty. Kiellettyjä esineitä ovat muun muassa veitset, ampumaaseet, voimakkaat laserosoittimet ja kiellettyjä aineita ovat muun muassa alkoholi, tupakkalain
tarkoittamat tupakka ja tupakkatuotteet sekä huumausainelain tarkoittamat huumausaineet.
Kurinpito
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Suunnitelma kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä
menettelytavoista on koulun opetussuunnitelman liite. Kyseessä olevan asiakirjan liitteitä ovat
tarkennetut kurinpidolliset käytänteet luokille 1 - 6 ja 7 - 9.
Rehtori tai opettaja voi ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa.
Koulun rehtorilla ja opettajilla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai
koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja
niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.

4. Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen
Nämä järjestyssäännöt ovat koulun opetussuunnitelman liitteenä. Ne ovat nähtävissä koulun
lukuvuosioppaassa, koulun kotisivuilla ja koulun tiloissa. Järjestyssääntöjä käytäntöön soveltava
Vanttilan kymppi -huoneentaulu on nähtävissä kaikissa perusopetuksen luokissa.
Järjestyssäännöt ja Vanttilan kymppi -huoneentaulu käydään läpi oppilaiden kanssa
lukuvuosittain. Järjestyssäännöistä tiedotetaan huoltajia eri tavoin (esim. koulutiedote, Wilma,
vanhempainilta).
Näitä järjestyssääntöjä voidaan tarvittaessa tarkistaa ja muuttaa. Muutokset hyväksyy koulun
johtokunta.

