Järjestyssääntö 2014
 Noudata opettajan antamia ohjeita
o Jokaisella on oikeus työskennellä toisen
o
o
o

häiritsemättä: Oppilailla opiskella, opettajilla
opettaa ja muulla henkilökunnalla työnsä tekemiseen.
Oppitunneille saavutaan ajoissa opiskeluvälineet mukana ja tehtävät tehtynä
Koulussa pukeudutaan asiallisesti. Oppituntien ajaksi päähineet ja päällysvaatteet jätetään
naulakoihin.
Oppitunnit päättää opettaja

 Anna kaikille työrauha
o Puheenvuorot pyydetään viittaamalla, toisten päälle ei puhuta
o Puhelimet ja muut elektroniset laitteet pidetään oppitunnilla äänettömällä ja poissa näkyvistä
o Kokeen aikana puhelin laitetaan reppuun tai luovutetaan opettajan pöydälle.
o Oppilas luovuttaa häiritsevät laitteet oppitunnin ajaksi opettajan osoittamaan paikkaan.
o Syöminen ja juominen (karkit, purukumi, mehu, kaakao yms.) oppitunnilla on kielletty.
 Noudata lakeja, asetuksia ja muita säädöksiä sekä hyviä tapoja
o Jokaisella on oikeus tuntea itsensä sekä henkisesti että fyysisesti turvatuksi.
o
o
o

Koulussa ei

sallita kiusaamista. Kiusaamisesta täytyy ilmoittaa heti opettajalle.
Toisia ihmisiä kehutaan ja kannustetaan. Jokainen edistää omalla toiminnallaan muiden
turvallisuutta ja viihtyisyyttä
Koulussa tervehditään ja käytetään asiallista kieltä.
Tupakointi, tupakkatuotteiden, tulentekovälineiden, teräaseiden, päihteiden ja
energiajuomien hallussapito on koulupäivän aikana kielletty.

 Tule ajoissa kouluun
o Välitunneilta siirrytään oppitunneille viivyttelemättä.
 Ole kaikille hyvä kaveri
o Loukkaavien paino tai multimediatuotteiden tuonti kouluun on kielletty.
o Oppilaan tai koulun henkilökunnan kuvaaminen ja tallenteen julkaiseminen

on sallittua

ainoastaan kaikkien asianosaisten luvalla.

 Huolehdi siisteydestä sisällä ja ulkona
o Päähineet, kengät ja päällysvaatteet säilytetään oppituntien aikana luokan naulakolla.
o Oppilaskunnan tiloissa voidaan sovituilla välitunneilla keittää kahvia ja oppilaskunta
o

voi
varoja kerätäkseen myydä kahvia ja esim. pullaa. Kahvi juodaan ja syömiset nautitaan
oppilaskunnan tiloissa. Tilat pidetään siistissä kunnossa.
Välitunnille pukeudutaan riittävästi.

 Huolehdi omista, toisten ja yhteisistä tavaroista
o Jokaisella on velvollisuus käsitellä koulukiinteistöä ja koulun kalusteita huolellisesti

o
o
o

Aiheutetusta vahingosta on heti ilmoitettava rehtorille, vararehtorille tai opettajalle.
Jokainen on tahallisesti aiheuttamastaan vahingosta korvausvelvollinen.
Jokaisella on oikeus oman omaisuutensa koskemattomuuteen pois lukien POL 36 d-e §
mukainen opettajan ja rehtorin oikeus.

 Mene välitunniksi ulos, ellei muuta sovita
o Välitunnille siirrytään ripeästi ilman eri kehotusta
o Vessassa ei oleskella porukalla, eikä tarpeettomasti
o Välitunnit vietetään koulun alueella.
 Pysy välituntialueella ja käyttäydy välitunnilla siten, ettei synny
vaaratilanteita eikä vahinkoja
o
o
o

Sisällä ja ulkona liikutaan rauhallisesti. Koulupäivän aikana ei ajella polkupyörällä eikä
moottoriajoneuvoilla. Skeittaaminen on koulupäivän aikana kielletty.
Lumipallojen, käpyjen, kivien yms. heittely on kielletty.
Koulualue pidetään siistinä.

 Arvokkaita esineitä ja rahaa tuot kouluun vain omalla vastuullasi
o Koulu ei vastaa elektronisten laitteiden rikkoutumisesta tai katoamisesta.
o Yksityisomaisuus on koulussa omistajansa vastuulla. Rahat ja arvotavara on

kuljetettava

aina mukana.

 Osallistu ruokailuun ja ruokaile hillitysti
o Ruokalassa ei käytetä päähineitä ja päällysvaatteet
o
o
o

jätetään ennen ruokalaan tuloa niille
varattuihin naulakkoihin.
Ruokaillessa noudatetaan hyviä pöytätapoja. Ruokaa otetaan sen verran kuin jaksaa syödä.
Ruokailun jälkeen välineet palautetaan palautuslinjastolle ja varmistetaan, että
ruokailupaikka jäi siistiksi.
Välitunneilla saa syödä eväitä, kunhan huolehtii jälkiensä siivoamisesta.

 Nämä järjestyssäännöt koskevat kaikkia koulun järjestämiä tilaisuuksia ja
soveltuvin osin myös koulumatkoja.
o Koulukuljetuksissa käyttäydytään asiallisesti ja kohteliaasti
 Koulun rehtori ja opettajat voivat tarvittaessa antaa sääntöihin
tarkennuksia tai lisäohjeita virkavelvollisuutensa perusteella. Näitä
tarkennuksia ja ohjeita oppilaan tulee noudattaa kuten järjestyssääntöjä.
o Mikäli järjestyssääntöjä rikotaan: Opettaja tai muu henkilökunnan jäsen voi oppilaan
ojentamiseksi keskustella ja huomauttaa asioista. Opettaja voi keskusteltuaan oppilaan
kanssa olla yhteydessä huoltajaan. Oppilas voidaan poistaa luokasta valvottuun tilaan,
määrätä kasvatuskeskusteluun, jättää jälki-istuntoon, määrätä koulupäivän jälkeen
suorittamaan tehtäviään, ohjata vararehtori tai rehtorin puhutteluun. Oppilaalle voidaan antaa
kirjallinen varoitus tai hänet voidaan erottaa koulusta määräajaksi.

