Koulujen järjestyssäännöt
Koulutuslautakunta 26.11.2015/ liite 2

Yleistä

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on varmistaa opetukseen osallistuvan oikeus
turvalliseen opiskeluympäristöön sekä huolehtia siitä, että oppilas suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyy asiallisesti.
Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä
sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöillä
voidaan antaa kouluyhteisön turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta tarpeellisia määräyksiä käytännön järjestelyistä, asianmukaisesta käyttäytymisestä,
tarkempia määräyksiä esineistä tai aineista sekä niiden käytöstä ja säilytyksestä, koulun omaisuuden käsittelystä, koulun tilojen siisteydestä huolehtimisesta
sekä oleskelusta ja liikkumisesta koulurakennuksissa ja koulun alueella.
Järjestyssäännöt ovat voimassa ajan, jolloin oppilas osallistuu opetussuunnitelman mukaiseen toimintaan tai perusopetuslain tai siihen liittyvien säädösten
nojalla laaditun suunnitelman mukaiseen toimintaan (esim. koulun ulkopuolinen
toiminta kuten retket, leirikoulut ja kerhot). Järjestyssäännöt valmistellaan yhteistyössä koulun henkilökunnan, vanhempien ja oppilaiden kanssa. Koulun oppilaskuntaa tulee kuulla.
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ASEMANSEUDUN KOULU
Yleistä:

-

Olen kohtelias, ystävällinen, avulias ja rehellinen.

-

En kiusaa toisia enkä tue käytökselläni minkäänlaista kiusaamista.

-

Annan toisille työrauhan.

-

En häiritse kännykällä koulupäivää.

-

Käsittelen koulun omaisuutta varovasti.

Välitunneilla:
- Noudatan välituntisääntöjä enkä poistu välituntialueelta.

-

Käytän välituntivälineitä turvallisesti.

-

Menen välitunnille ja tulen välitunnilta viivyttelemättä.

-

En heitä kiviä, keppejä enkä lumipalloja.

-

Rauhoitan koulun pihan pyöräilystä ja jätän polkupyöräni tai muut liikkumisvälineeni kauniisti telineeseen koulun pihalle tullessani.

Ruokailussa:
- Käyttäydyn hillitysti ja annan toisille ruokarauhan.
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KAUHANOJAN KOULU


MUISTAN HYVÄT TAVAT
Olen ystävällinen ja auttavainen.
Olen rehellinen ja luotettava.
Käytän sanoja kiitos, anteeksi ja ole hyvä.
Muistan tervehtiä.
En kiroile.



OTAN TOISET HUOMIOON
Olen kaikkien kaveri, en kiusaa ketään.
Menen kiusaamisen väliin.
Annan toisille työrauhan: menen luokkaan omalle paikalleni, en häiritse
tuntia, kuuntelen ja noudatan opettajan ohjeita.
Ruokailen rauhallisesti ja noudatan hyviä pöytätapoja.



PIDÄN HUOLTA OMISTA JA YHTEISISTÄ TAVAROISTA
Jätän ylimääräiset tavarat kotiin.
Jätän toisten tavarat rauhaan.
Palautan käyttämäni tavarat omille paikoilleen.
Pidän puhelimen koulussa repussa äänettömällä. Puhelinta käytän koulutehtävien tekemiseen, jos niin on sovittu.



VÄLITUNNILLA KERÄÄN VOIMIA YHDESSÄ TOUHUTEN
Vietän välitunnit välituntialueella.
Menen välitunnille ja takaisin sisälle reippaasti. En metelöi.
Palautan yhteiset välineet omille paikoilleen.
Laitan kengät telineeseen ja vaatteet naulakkoon.
En heitä lumipalloja, kiviä tai muutakaan, joka voisi satuttaa toista.

3

KESKUSKOULU
”Tavoite: ”TURVALLINEN JA VIIHTYISÄ KOULUYMPÄRISTÖ”
Yleistä:
Kunnioitan toisten työrauhaa.
Koulun omaisuutta käsittelen huolellisesti.
Toisten tavarat jätän rauhaan.

Välitunnilla:
Välitunnille menen aikailematta ja kellon soitua kiiruhdan sisälle.
Noudatan pihalla leikki- ja urheilupaikkojen vuorolistaa.
Koulun alueelta saan poistua koulupäivän aikana vain opettajan luvalla.
Välitunnin jälkeen laitan jalkineet riviin naulakon alle ja vaatteet naulakkoon.

Näin kuljen turvallisesti:
Noudatan liikennesääntöjä.
Kouluun saavuttuani laitan pyörän telineeseen.
Rauhoitan koulun pihan pyöräilystä.
Urheilukeskukseen ja liikuntahallille kuljen vain Kotikujan alikulkutunnelin kautta.
Sairaalan pihan kautta en kulje.
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KIRKONKYLÄN KOULU
Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana, koulun alueella, koulun järjestämissä
tilaisuuksissa ja koulun retkillä. Niissä asioissa, joita ei erikseen mainita, noudatetaan
yleistä lainsäädäntöä ja hyviä tapoja.
YLEISTÄ


Olen kohtelias, ystävällinen, avulias ja rehellinen.



En koske ilman lupaa toisten ja koulun tavaroihin.



En kiusaa muita enkä tue käytökselläni minkäänlaista kiusaamista.



Annan toisille työrauhan.



Kännykkä ei häiritse koulupäivääni.



Aamuisin menen sisälle vasta kellon soitua ja koulupäivän jälkeen poistun viivyttelemättä koulun alueelta.

VÄLITUNNEILLA


Noudatan pihasääntöjä.



Käytän välituntivälineitä turvallisesti.



Menen välitunnille/ tulen välitunnilta viivyttelemättä.



Siirryn liikuntahallille ja puutöihin välitunnin aikana.



Jätän pyörän asiallisesti telineeseen ja tulen piha-alueelle.

RUOKAILUSSA


Käyttäydyn hillitysti ruokalassa ja annan toisille ruokarauhan.
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KOJONKULMAN KOULU
Koululaisella on perusopetuslain (PoL 35 §) mukaan seuraavat velvollisuudet:
1. Käydä koulua säännöllisesti
2. Suorittaa kotitehtävänsä tunnollisesti
3. Käyttäytyä asiallisesti ja noudattaa järjestyssääntöjä
Yleistä:
- olen kohtelias, ystävällinen, avulias ja rehellinen
- tervehdin reippaasti koulun henkilökuntaa, kavereita ja koulun vierailijoita
- en käyttäydy väkivaltaisesti, en kiusaa ketään enkä tue käytökselläni kiusaamista
- annan toisille työrauhan
- en koske ilman lupaa koulun tai kaverin tavaroihin
- korvaan aiheuttamani vahingot
- kännykkä ei häiritse koulupäivääni
Välitunneilla:
- noudatan välituntisääntöjä enkä poistu välituntialueelta
- rauhoitan koulun pihan pyöräilystä ja jätän pyörän telineeseen koulun pihalle tullessani
Ruokailussa:
- annan toisille ruokarauhan
- noudatan hyviä pöytätapoja
- maistan kaikkia ruokia
- jos otan itse ruokaa, pyrin syömään sen kaiken
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METSÄMAAN KOULU
YLEISET KÄYTTÄYTYMIS- JA TOIMINTASÄÄNNÖT
 Käyttäydyn kunnioittavasti, ystävällisesti ja rehellisesti toisia kohtaan


Tervehdin, kiitän ja pyydän anteeksi



Rumat sanat jätän sanomatta



Minulla on mukanani vain koulutyössä tarpeellisia ja ohjeiden mukaisia
tavaroita



Noudatan hyviä tapoja niin oppitunneilla, välitunneilla kuin ruokailussa



Toisten tavarat ja asiat jätän rauhaan



Käsittelen kaikkea omaisuutta huolellisesti ja turmelematta



En kiusaa ketään sanoin enkä teoin

OPISKELU JA TEHTÄVÄT
 Työskentelen luokassa minulle osoitetulla paikalla


Kunnioitan niin oppilaiden kuin henkilökunnankin työrauhaa



Pidän työskentely-ympäristöni siistinä



Huolehdin, että teen minulle annetut tehtävät

VÄLITUNNIT
 Välitunnille menen viivyttelemättä ja sisälle tulen heti välitunnin loputtua


Noudatan välituntialueen rajoja



Huolehdin omasta ja muiden turvallisuudesta välituntitoiminnassa



Koulupäivän jälkeen lähden kotiin viivyttelemättä
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NIINIJOEN KOULU
Tavoite: ”Turvallinen ja viihtyisä kouluympäristö”
1. Koululaisena huolehdin mahdollisimman hyvin opiskelustani.
2. Noudatan hyviä käytöstapoja.
3. Annan toisille työrauhan ja noudatan aikuisten antamia ohjeita.
4. Olen toisille ystävällinen enkä kiusaa. Kerron aikuiselle, jos tiedän tai näen kiusaamista.
5. Kävelen sisällä rauhallisesti enkä melua.
6. Ruokailen rauhallisesti ja noudatan hyviä ruokailutapoja.
7. Pidän hyvää huolta koulun omaisuudesta.
8. Jos hävitän tai rikon tahallisesti koulun omaisuutta, korvaan aiheuttamani vahingon. Omista tavaroistani olen itse vastuussa.
9. En tuo kouluun esineitä tai aineita, joista saattaisi olla vaaraa omalle tai muiden
turvallisuudelle.
10.Menen ripeästi välitunnille ja tulen oppitunneille myöhästymättä.
11.Välitunnilla olen koulun välituntialueella, enkä poistu koulun alueelta ilman opettajan lupaa.
12.Välitunnin jälkeen laitan jalkineet riviin naulakon alle ja päällysvaatteet naulakkoon.
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VIRTTAAN KOULU

Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana, koulun alueella, koulun järjestämissä
tilaisuuksissa ja koulun retkillä. Niissä asioissa, joita ei erikseen mainita, noudatetaan
yleistä lainsäädäntöä ja hyviä tapoja.
YLEISTÄ


Olen kohtelias, ystävällinen, avulias ja rehellinen.



En koske ilman lupaa toisten ja koulun tavaroihin.



En kiusaa muita enkä tue käytökselläni minkäänlaista kiusaamista.



Annan toisille työrauhan.



Kännykkä ei häiritse koulupäivääni.



Aamuisin menen sisälle vasta kellon soitua ja koulupäivän jälkeen poistun viivyttelemättä koulun alueelta.

VÄLITUNNEILLA


Noudatan pihasääntöjä.



Käytän välituntivälineitä turvallisesti.



Menen välitunnille/ tulen välitunnilta viivyttelemättä.



Siirryn liikuntahallille ja puutöihin välitunnin aikana.



Jätän pyörän asiallisesti telineeseen ja tulen piha-alueelle.

RUOKAILUSSA


Käyttäydyn hillitysti ruokalassa ja annan toisille ruokarauhan.
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ALASTARON YLÄASTE
Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana, koulun alueella, koulun järjestämissä
tilaisuuksissa ja koulun retkillä.

Koulualue





Koulualueelta saa poistua koulupäivän aikana vain rehtorin tai opettajan luvalla. Myös sairaustapauksissa poistumisesta on ilmoitettava.
Kulkuneuvot säilytetään niille varatuilla paikoilla.
Asiaton oleskelu koulun tiloissa on kielletty.
Päällysvaatteet ja jalkineet jätetään oppituntien ja ruokailun ajaksi
naulakkoon. Päähineet riisutaan oppituntien ja ruokailun ajaksi.
Kouluun ei tuoda koulutyötä häiritseviä esineitä. Opettajalla on oikeus ottaa opetuksen ajaksi talteen esillä olevat oppimista häiritsevät esineet.
Puhelimet
on
säilytettävä
oppitunnilla
suljettuna.
Viihdeelektroniikkaa ei käytetä tunneilla ja ruokalassa.
Tupakointi sekä tupakointi- ja tulentekovälineiden hallussapito koulussa on kiellettyä. Kielto koskee myös kaikkia muita päihteitä.
Kaikkia opettajien ja koulun henkilökunnan antamia määräyksiä on
noudatettava.
Koulun omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Aiheutuneista vahingosta on viipymättä ilmoitettava henkilökunnalle. Oppilas on velvollinen korvaamaan koulun tai oppilastoverien omaisuudelle aiheuttamansa vahingot.
Mahdollisista onnettomuustapauksista on heti ilmoitettava henkilökunnalle.
Huoltajan velvollisuus on selvittää poissaolot.
Ulkovälitunnit vietetään välituntialueella koulun etupihalla. Koulun
rapuilla voi istua. Välitunnille ja oppitunneille mennään ripeästi.
Toistuvasta myöhästelystä seuraa rangaistus.
Tarpeeton oleskelu WC-tiloissa on kielletty. WC:ssä asioidaan vain
yksi oppilas kerrallaan.
Kivien, hiekan ja lumen heitteleminen ja potkiminen on kiellettyä.
Koulualue pyritään pitämään viihtyisänä, esim. roskaaminen ja syljeskely on kielletty.
Ruokailussa käyttäydytään kohteliaasti, rauhallisesti sekä hyviä pöytätapoja noudattaen.
Astiat palautetaan niille varatuille paikoille ja ruokalasta poistutaan
viivyttelemättä.
Oppituntia häirinnyt oppilas lähetetään samanaikaisopetuksen pienryhmään (klinikka). Oppilas tai oppilaat voidaan kutsua opettajien
tai rehtorin puhutteluun.
Tehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan jättää koulun jälkeen tunniksi suorittamaan tekemättömiä tehtäviä.
Koulussa käytetään perusopetuslain sallimia rangaistuksia.

Muut mää- 
räykset

Niissä asioissa, joita ei järjestyssäännöissä erikseen määrätä, noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä.





Päivittäinen
työskentely







Välitunnit






Ruokailu




Työrauhan
ylläpitäminen
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PUISTOKADUN KOULU
Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana, koulun alueella, koulun järjestämissä
tilaisuuksissa ja koulun retkillä. Niissä asioissa, joita ei erikseen mainita, noudatetaan
yleistä lainsäädäntöä ja hyviä tapoja.

Koulun oppilaan velvollisuudet
Perusopetuslain 35 §:
”Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti
ja käyttäydyttävä asiallisesti.”

1§ Käyttäydyn ystävällisesti, olen reilu ja rehellinen
Jokaisella on oikeus tuntea itsensä henkisesti ja fyysisesti turvatuksi. Koulussa
ei sallita koulukiusaamista eikä henkistä tai fyysistä väkivaltaa. Kiusaamisesta
ilmoitetaan heti opettajalle.
Toisia ihmisiä autetaan, kehutaan ja kannustetaan. Jokainen edistää omalla
toiminnallaan muiden turvallisuutta ja viihtyisyyttä.
Koulussa tervehditään ja käytetään asiallista kieltä. Kouluun tulevia vieraita
kohdellaan ystävällisesti.
Koulun yhteisissä tilaisuuksissa ja koulua edustettaessa toimitaan annettujen
erityisohjeiden mukaisesti ja tilaisuuksissa käyttäydytään erityisen hyvin.
Koulussa pukeudutaan asiallisesti. Oppitunneilla, ruokailussa ja koulupäivään
kuuluvissa tilaisuuksissa ei käytetä päähinettä. Päällysvaatteet jätetään naulakoihin oppituntien ajaksi.
2§ Turvaan opiskelu- ja työrauhan
Oppitunneille saavutaan ajoissa opiskeluvälineet mukana ja kotitehtävät tehtynä. Opettaja voi määrätä oppilaan jäämään läksyparkkiin tekemään koulutehtäviä päivän jälkeen enintään yhden tunnin ajaksi.
Jokaisella on oikeus häiriöttömään työskentelyyn: oppilaalla oppimiseen, opettajalla opettamiseen, muulla henkilöstöllä työnsä tekemiseen.
Puheenvuorot pyydetään viittaamalla, toisten päälle ei puhuta.
Oppitunnit lopettaa opettaja.
Päivänavaukset ja kuulutukset kuunnellaan hiljaa ja tehtäviä tekemättä.
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Oppitunnilla ei juoda tai syödä.
Matkapuhelimet ja muut elektroniset laitteet pidetään oppitunneilla äänettömällä ja poissa näkyvistä.
Opettajalla on oikeus ottaa opetuksen ajaksi talteen esillä olevat oppilaan oppimista häiritsevät esineet, esimerkiksi kännykät, karkit ja juomat. Oppilas voi
hakea talteen otetut esineet kansliasta oppitunnin tai koulupäivän päätyttyä.
Jos oppilas kieltäytyy antamasta haltuun otettavaa esinettä, on opettajalla oikeus käyttää voimakeinoja, joita voidaan pitää tilanteeseen nähden puolusteltavina (PoL 36d §).
Opettajalla on oikeus tarkistaa oppilaan mukana olevat tavarat, oppilaan hallussa olevat koulun säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaatteensa kielletyn tai
vaarallisen esineen haltuun ottamiseksi.
3§ Poissaolot ja myöhästymiset
Oppilaan poissaolosta on esitettävä huoltajan esittämä hyväksyttävä selvitys.
Jos ilmoitusta ei tehdä, ottaa oppilaan luokanvalvoja selvää poissaolon syystä.
Aiheettomasta poissaolosta seuraa rangaistus.
Jos oppilas joutuu olemaan oppitunnilta poissa muun hyväksyttävän syyn kuin
sairauden takia, on siitä ilmoitettava etukäteen luokanvalvojalle ja tunnin pitäjälle.
Enintään kolmen päivän poissaoloon pyydetään lupa luokanvalvojalta, yli kolmen päivän poissaolo anotaan kirjallisesti rehtorilta.
4§ Kunnioitan omaa, toisten ja koulun omaisuutta
Jokaisella on oikeus oman omaisuutensa koskemattomuuteen.
Yksityisomaisuus on koulussa omistajansa vastuulla. Rahat ja arvotavara on
kuljetettava aina mukana.
Koulu ei vastaa elektronisten laitteiden rikkoutumisesta tai katoamisesta
Varastaminen ja näpistäminen koulussa ovat poliisiasia.
Jokaisella on velvollisuus käsitellä koulukiinteistöä ja koulun kalusteita huolellisesti.
Oppikirjat ja opiskeluvälineet pidetään hyvässä kunnossa.
Oppituntien jälkeen huolehditaan siitä, että luokka on siistinä seuraavaa oppituntia varten.
Aiheutetusta vahingosta on heti ilmoitettava rehtorille tai opettajalle.
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Oppilas voidaan määrätä puhdistamaan likaamansa tai sotkemansa koulun
omaisuus tai tila. Tämä tehtävä suoritetaan opetuksen ulkopuolisena aikana
(PoL 35 §).
Jokainen on tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttamastaan vahingosta korvausvelvollinen.
5§ Teen välitunnista mukavan tauon
Välitunneilla mennään välituntialueelle ripeästi ilman eri kehotusta.
Välitunneilla mennään ulos ruokavälituntia lukuun ottamatta. Portaissa, ylätasanteilla ja kotitalousluokan käytävällä ei istuta tai oleskella.
Koulussa ei ole pakkasrajaa. Poikkeustilanteessa sisällä olosta päättää rehtori.
Koulun alueelta poistuminen välitunnilla on kielletty. Koulun vakuutukset eivät
korvaa mahdollista onnettomuutta, jos oppilas poistuu luvatta koulun alueelta.
Sisällä ja ulkona liikutaan rauhallisesti.
Koulupäivän aikana mopoilla, mopoautoilla ja pyörillä ajeleminen on kielletty.
Lumipallojen, omenoiden, kivien yms. heittely on kielletty.
Koulu ja koulualue pidetään siistinä.
Vessassa ei oleskella porukalla eikä tarpeettomasti.
6§ En tuo tupakkaa, tupakkatuotteita, päihteitä enkä vaarallisia aineita tai
esineitä kouluun
Tupakan, tupakkatuotteiden, päihteiden sekä vaarallisten esineiden hallussapito
ja käyttö koulussa on kielletty.
Loukkaavien paino- tai multimediatuotteiden tuominen koululle on kielletty.
Järjestyssääntöjen vastaiset ja turvallisuutta vaarantavat esineet otetaan talteen koululle. Esineet palautetaan oppilaan huoltajalle.
7§ Ruokailen asiallisesti ja siististi lounaalla sekä välipalalla
Jokainen ruokailija on velvollinen noudattamaan asiallisia ja siistejä ruokailutapoja. Ruokailu on tarkoitettu viihtyisäksi virkistyshetkeksi koulutyön keskelle.
Kukaan ei saa etuilla ruokajonossa. Ruokaa otetaan sen verran kuin jaksaa
syödä. Jokainen ruokailee vain omalla vuorollaan.
Ruokaillessa noudatetaan hyviä pöytätapoja.
Ruokailun jälkeen välineet viedään palautuspaikkoihin ja varmistetaan, että
ruokailupaikka jäi siistiksi.
Ruokalassa ei oleskella tarpeettomasti.
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8§ Teen liikenteessä liikkumisen turvallisesti ja häiriöttömästi
Siirryttäessä opetukseen koulun ulkopuolelle noudatetaan liikennesääntöjä sekä
annettuja ohjeita.
Polkupyörät, mopot, moottoripyörät ja mopoautot säilytetään koulun alueella
niille varatuilla paikoilla.
Muistetaan lukita kulkuvälineet.
9§ Edellisten sääntöjen lisäksi noudatan opettajien ja muun henkilökunnan
antamia ohjeita
Rehtori, opettaja tai muu kouluviranomainen voi tarvittaessa antaa järjestyssääntöihin tarkennuksia ja lisäohjeita.
10§ Kurinpitoasioissa toimimme lain mukaan (Perusopetuslaki 36§)
Opettaja voi määrätä häiritsevän oppilaan poistumaan oppitunnilta tai muusta
tilaisuudesta oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi ja rehtori voi määrätä oppilaan
poistumaan koulusta lopputyöpäivän ajaksi.
Oppilas voidaan määrätä tahallisesti tai huolimattomuutta aiheutetun epäjärjestyksen siivoamiseen
Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä taikka
menettelee vilpillisesti, voidaan määrätä kasvatuskeskusteluun (Perusopetuslaki
35a §) ja/tai jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi. Mikäli oppilas määrätään jälki-istuntoon, jälki-istunnossa voidaan teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä ja harjoituksia. Oppilas voidaan myös velvoittaa istumaan hiljaa jälkiistunnon ajan.
Kurinpitorangaistuksina vakavista tai toistuvista rikkomuksista voidaan oppilaalle antaa kirjallinen varoitus ja määräaikainen koulusta erottaminen enintään
kolmeksi kuukaudeksi.
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HIRVIKOSKEN YHTENÄISKOULU
Perusopetuslaki 35 §
Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä
syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.
Tavoitteena on, että koulu on turvallinen ja viihtyisä oppimisympäristö sekä oppilaille
että henkilökunnalle. Kaiken toiminnan tulee lähteä rehellisyydestä, toisen ihmisen
kunnioittamisesta ja erilaisuuden hyväksymisestä.
1. YLEISTÄ
 Noudatan järjestyssääntöjä ja muita annettuja ohjeita
 Jokainen on vastuussa sääntöjen noudattamisesta sekä turvallisesta ja hyvähenkisestä koulunkäynnistä.
 Jokainen koulun aikuinen puuttuu järjestyssääntörikkomuksiin.
2. KÄYTTÄYTYMINEN
 Hyvin käyttäytyvä oppilas on ystävällinen, ottaa muut huomioon, tervehtii, on
avulias ja toimii hyvien käytöstapojen mukaisesti.
 Koulussa käytetään asiallista kieltä.
 Koulussa pukeudutaan asiallisesti. Sisätiloissa ei käytetä päähinettä.
 Kiusaamista ei hyväksytä ollenkaan. Kiusaamistapaukset ohjataan koulumme
KiVa -ryhmän selvitettäväksi.
HUOM! Alaluokilla opettaja tekee KiVa -selvityksen (lomake), kun hänen tietoonsa tulee kiusaamistapaus. Jos kiusaaminen ei lopu, tapaus ohjataan KiVa tiimille.
Yläluokilla kiusaamistapaukset ohjataan KiVa -tiimille.
3. TYÖRAUHA
 Oppitunnille saavutaan ajoissa ja viivyttelemättä.
 Jokaisella on oikeus työrauhaan: oppilaalla oppimiseen, opettajalla opettamiseen, muulla henkilöstöllä työnsä tekemiseen.
 Mukanani on vain koulutyössä tarvittavia tavaroita.
 Puhelinta voin käyttää silloin, kun siihen on annettu lupa.
 Jos puhelin on mukana koulussa, se on oppilaan omalla vastuulla.
4. POISSAOLOT
 Huoltajan on esitettävä oppilaan poissaolosta hyväksyttävä selvitys ensi tilassa.
 Muista kuin sairauspoissaoloista anotaan lupa erikseen hyvissä ajoin.
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HUOM! 1-3 päivää vapaata voi myöntää luokanopettaja tai luokanvalvoja. Pidemmät lomat anotaan rehtorilta.
5. VÄLITUNNIT
 Välitunnit vietetään ulkona välituntialueilla.
 Koulun vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka on sattunut oppilaan poistuttua luvatta koulun alueelta.
 Koulupäivän aikana mopoilla, muilla moottoriajoneuvoilla sekä pyörällä ajelu on
kielletty.
 Polkupyörät, mopot, skootterit ja moottoripyörät säilytetään niille varatuilla
paikoilla.
 Koulun alueella ei ole pysäköintitilaa traktoreille eikä mopoautoille.
6. RUOKAILU
 Hyvät käytöstavat kuuluvat ruokailuhetkeen.
 Annan kaikille ruokarauhan.
 Otan ruokaa vain sen verran kuin syön.
 Ruokalasta poistutaan viivyttelemättä.
7. MUUTA
 Opetuksen järjestämistä ohjaa Perusopetuslaki. Muilta osin noudatetaan Suomen lakeja ja asetuksia, kaupungin järjestysmääräyksiä sekä viranomaisten
antamia ohjeita.

16

LUKIO
TAVOITTEET
Järjestyssääntöjen tarkoituksena on luoda kouluyhteisön jäsenille viihtyisä ja turvallinen työympäristö sekä taata koulun tavoitteiden saavuttaminen. Koulun yhtenä tavoitteena on hyvien tapojen opettaminen ja edistäminen.
YLEISTÄ
Loimaan lukion järjestyssäännöt koskevat koulun aluetta, kouluaikaa ja koulunkäyntiin välittömästi liittyviä tilaisuuksia ja matkoja. Koulun aluetta ovat koulun rakennukset, liikuntahalli ja niiden pihamaat sekä kaikki paikat, joissa kulloinkin pidetään oppitunteja tai järjestetään muuta koulutyöhön liittyvää toimintaa. Koulunkäyntiin välittömästi liittyväksi tilaisuudeksi katsotaan koulun järjestämä tilaisuus koulun alueen
ulkopuolella kouluaikana sekä koulun, oppilaskunnan tai koulun kerhon järjestämä
tilaisuus koulussa kouluajan ulkopuolella.
PÄIVITTÄINEN TYÖSKENTELY
1. Kaikissa koulun tiloissa tulee noudattaa siisteyttä ja järjestystä. Kouluyhteisön jäsenten tulee käyttäytyä toisiaan kohtaan asiallisesti ja oikeudenmukaisesti. Oppitunneilla ja työtiloissa on säilytettävä hyvä työrauha.
2. Oppitunnit alkavat täsmällisesti työjärjestyksen mukaisesti, ellei toisin ilmoiteta.
Opettaja ilmoittaa oppitunnin päättyneen.
3. Opiskelijalla tulee olla tarvittavat opiskeluvälineet mukana oppitunneilla, kokeissa
ja muissa koulun tapahtumissa.
4. Hyvien tapojen mukaisesti ulkovaatteet riisutaan ennen luokkaan menoa. Luokassa
ei pidetä lakkia tai pipoa.
5. Oppitunneilla opiskelijan tulee keskittyä vain tunnin aiheen opiskeluun. Opiskeluun
keskittymistä haittaavat esimerkiksi matkaviestinten käyttö, syöminen, juominen,
muiden oppiaineiden tehtävien tekeminen tai muun asiaan kuulumattoman kirjallisuuden lukeminen.
6. Kulkuvälineet on säilytettävä niille varatuilla paikoilla. Koulualueella ajettaessa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta.
7. Koulun omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Vahingonteosta on välittömästi ilmoitettava. Tekijä on korvausvelvollinen tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttamastaan vahingosta.
8. Poissaolosta on ilmoitettava kouluun mahdollisimman pian ja poissaolon syy on selvitettävä. Yli kahden päivän poissaoloihin antaa luvan rehtori, lyhyenpiin ryhmänohjaaja.
9. Ruokalaan ei mennä ulkovaatteet päällä eikä lakki päässä. Ruokajonossa jokainen
odottaa vuoroaan. Ruokalassa käyttäydytään hyvien tapojen mukaisesti ja huolehditaan siisteydestä. Ruokailuvälineet viedään niille kuuluvaan paikkaan ja tuoli nostetaan paikoilleen.
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10. Tupakkatuotteiden käyttö, päihteiden käyttö ja hallussapito sekä päihteiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on kielletty koulun alueella sekä kaikissa koulunkäyntiin
liittyvissä tilaisuuksissa. Samoin teräaseiden yms. hallussapito on kielletty.
11. Kaikkien koulun tietokoneiden käytössä tulee noudattaa tietokoneiden käytöstä
kulloinkin voimassa olevia ohjeita ja sääntöjä, jotka ovat aina nähtävillä atk-luokissa
ja oppilastietokoneiden luona.
12. Opiskelijoilla on lupa poistua koulun alueelta välitunneilla ja vapaatunneilla. Vapaatunnit eivät ole kouluaikaa, jolloin opiskelija liikkuu koulualueen ulkopuolella omalla vastuullaan.
KOULUN ULKOPUOLINEN TOIMINTA
Koulun tiloissa tapahtuvassa toiminnassa tulee noudattaa koulun järjestyssääntöjä.
Järjestävä yhteisö vastaa järjestyksestä omassa tilaisuudessaan, siellä mahdollisesti
aiheutetuista vahingoista sekä ovien ja ikkunoiden lukitsemisesta.
JÄRJETYSSÄÄNTÖJEN RIKKOMINEN
Järjestyssääntöjen rikkomuksista rangaistaan lain ja asetusten määräämin toimenpitein.
MUUT MÄÄRÄYKSET
Niissä asioissa, joita ei järjestyssäännöissä erikseen mainita noudatetaan lakia, asetusta ja muita annettuja määräyksiä sekä hyviä tapoja.

18

