JÄRJESTYSSÄÄNNTÖJÄ JA OHJEITA

I. YLEISTÄ
Järjestyssäännöt perustuvat lainsäädäntöön ja koulun parhaiksi katsomiin käytäntöihin.
Näitä järjestyssääntöjä noudatetaan kouluaikana, koulun järjestämissä tilaisuuksissa ja leirikoulussa sekä
muilla opetustoiminnassa käytetyillä alueilla.
II. OPPILAAN OIKEUSTURVA
Oppilaan oikeusturva-asioissa oppilaalla on oikeus tulla kuulluksi. Oppilaalla ei ole oikeutta vastustaa
luokasta poistamista mutta häntä on kuultava välittömästi oppitunnin päätyttyä tai muuna sovittuna
aikana. Mikäli oppilas poistetaan luokasta, on hänen pysyttävä opettajan osoittamassa paikassa tai tilassa.
Oppilaalla on velvollisuus selvittää sovittuna aikana mahdollinen rikkomus.
III. OJENNUSTOIMET JA KURINPITO
Koulun järjestyssääntöjen rikkomisesta, vilpillisestä menettelystä, häiritsevästä käytöksestä ja opettajan
antamien työtehtävien laiminlyönnistä voidaan oppilas määrätä työtunnille tai hän voi saada enintään
kaksi tuntia jälki-istuntoa perusopetusasteella.
Koulu voi määrätä vanhempien suostumuksella
yhdyskuntapalveluun koulupäivänsä jälkeen.
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Jos rikkomus on vakava tai oppilas jatkaa epäasiallista käytöstä yhdyskuntapalvelua suoritettuaan tai jälkiistunnon (perusopetusasteella) ja kirjallisen varoituksen saatuaan, oppilas voidaan erottaa enintään
kolmeksi kuukaudeksi. Jälki-istunto, kirjallinen varoitus ja oppilaan erottaminen ovat
kurinpitorangaistuksia.
IV. VÄLITUNTI JA JÄRJESTÄJÄN TEHTÄVÄT
Oppilaat viettävät välitunnit koulun pihalla tai koulun oppilaalle osoittamissa sisätiloissa. WC- tiloissa
oleskeleminen on kielletty. 1−9 -luokkalaiset eivät saa poistua koulupäivän aikana koulun alueelta.
Lehtikuusentiellä koulun alue on koulun piha-alue ja rakennusta reunustava alue keskuspuistoon päin.
Urheilukentällä saa oleskella opettajan luvalla, vaikka se ei ole koulun aluetta.
Järjestäjän tehtävä on ilmoittaa tunnin alussa poissaolijat, huolehtia luokan siisteydestä, ilmoittaa
puutteista opettajalle, puhdistaa luokan lattia ja pöydät mahdollisista paperi- ja muista roskista. Järjestäjä
hoitaa muut opettajan hänelle määräämät tehtävät.
V. TYÖPÄIVÄÄN LIITTYVÄT MÄÄRÄYKSET
Oppitunnit alkavat ja päättyvät täsmällisesti ilmoitettuina aikoina. Oppilaalla tulee olla opettajan ohjeiden
mukaiset opiskeluvälineet oppitunneilla.
Oppitunneilla käyttäydytään opettajan ohjeistuksen mukaan. Ihmisoikeuksia loukkaavia tai päihteisiin ja
huumausaineisiin liittyviä tekstejä ei sallita missään muodossa.

Opettaja määrittelee, milloin tunneilla on työrauha.
Oppilaan tulee lukiovaiheessa, 10. luokalta alkaen, säilyttää tavaransa ja ulkovaatteensa lukittavassa
kaapissa.
Oppilaan on noudatettava ruoka-aikoja, jotka on porrastettu luokittain. Ruokalassa ja oppitunneilla ei
käytetä päähineitä, kännyköitä, elektronisia soittimia ja pelejä. Juominen ja syöminen on kielletty
oppituntien aikana.
Polkupyörällä ajaminen, rullaluistelu, potku- ja rullalautailu sekä ajoneuvolla ajaminen koulun alueella on
kielletty. Luokilla 1−8 kännyköiden käyttö välitunnilla on sallittua vain opettajan luvalla. Muut elektroniset
laitteet on pidettävä suljettuna koko koulupäivän ajan. Palloa saa potkia vain sille varatulla alueella.
Vaaralliset leikit ja pelit kuten lumipallojen ja kivien heittely on kielletty.
Polkupyörät ja mopedit sijoitetaan niille varatuille paikoille. Oppilaat eivät saa pysäköidä koulun
henkilökunnalle varatulle autopaikalle.
VI. POISSAOLOT JA NIIDEN SELVITTÄMINEN
Luokilla 1−8 äkilliset poissaolot selvitetään luokanopettajalle. Hyväksyttäviä poissaolon syitä ovat sairaus tai
muu pätevä este. Huoltaja varmentaa allekirjoituksellaan poissaolon syyn.
9−12 -luokilla äkilliset poissaolot selvitetään luokanvalvojalle sekä aineenopettajalle, jonka tunnilta oppilas
on ollut poissa. Lukiovaiheessa poissaolojen seuranta tapahtuu sähköisesti poissaolovihkon kautta.
Huoltajan tai oppilaan tulee hakea vapautusta koulutyöstä etukäteen kirjallisella hakemuksella, mikäli
poissaolon syy on ennakoitavissa. Kirjallinen hakemus osoitetaan luokilla 1−8 luokanopettajalle ja luokilla
9−12 luokanvalvojalle. Hyväksyttäviä poissaolon syitä ovat mm. harrastukseen liittyvä esiintyminen,
kilpailu, perhetapahtuma ja lääkärissä käynti. Yli kolme päivää kestävät hakemukset osoitetaan
opettajakunnalle.
Mikäli oppilas on poissa opetuksesta saatuaan vapautuksen koulutyöstä tai ilman hankittua vapautusta
kouluvuoden aikana, ei hänelle järjestetä siitä syystä erillistä uusintakoetta tai tukiopetusta.
Myöhästymiset merkitään poissaolokirjaan tai sähköiseen poissaolokirjaan.
VII. TUPAKOINTI JA PÄIHTEET
Päihteiden tai huumeiden vaikutuksen alaisena esiintyminen sekä päihteiden ja huumeiden kouluun tai
koulualueelle tuonti ovat kiellettyjä. Tupakointi on kielletty koulupäivän aikana ja koulun järjestämissä
tilaisuuksissa. Myös tupakan ja nuuskan tuonti kouluun ja koulun alueelle on kielletty.
Koulu on savuton.

VIII. OMAISUUTTA JA YMPÄRISTÖÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET
Koulun kiinteistössä ja koulun alueella oppilaan tulee toimia niin, että tilat ja kalusteet sekä ympäristö
pysyvät siisteinä. Oppilas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon.
Oppilaat saavat ruokailla vain siihen erikseen osoitetussa tilassa. Ruokalasta ei saa viedä ruokia ja juomia
muihin tiloihin. Välipala syödään opettajan määräämässä paikassa.

