Kirkkomännikön koulun järjestyssäännöt
1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN
• Järjestyssääntöjen tavoitteena on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä
sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. (Perusopetuslaki 29 § 4. mom)
2. OPPILAAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET
• Oppilaalla on
o oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta (Perusopetuslaki 30 §).
o oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön (Perusopetuslaki 29 §).
o velvollisuus suorittaa annetut tehtävät tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti
(Perusopetuslaki 35 §).
3. TURVALLISUUS, VIIHTYISYYS JA OPISKELUN ESTEETÖN SUJUMINEN
• HYVÄ KÄYTÖS
o Noudatan hyviä käytöstapoja; tervehdin, kiitän ja pyydän anteeksi.
o Muistan myös hyvät ruokailutavat.
o Olen ystävällinen kaikille.
o Olen reilu kaikkia kohtaan.
o Käytän asiallista kieltä.
o Otan kaikki mukaan leikkeihin ja peleihin.
o Kunnioitan, kannustan ja autan muita.
o Ilmoitan kiusaamisesta opettajalle.
o Saavun oppitunneille täsmällisesti.
•

OLESKELU JA LIIKKUMINEN
o Välituntien ajan olen ulkona ja noudatan välituntisääntöjä.
o Liikun rauhallisesti koulun tiloissa.
o Pysyn koulualueella koulupäivän ajan.

•

SIISTEYDESTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ HUOLEHTIMINEN
o Siivoan omat jälkeni.
o Pidän huolta tavaroistani ja käsittelen koulun omaisuutta varoen.
o Olen velvollinen korvaamaan aiheuttamani vahingot.

•

TURVALLISUUS
o Kuljen koulumatkat varovaisuutta noudattaen.
o Käytän pyöräillessä pyöräilykypärää.
o Opettajalla on oikeus tarkistaa oppilaan tavarat ja ottaa haltuun turvallisuutta
vaarantavat esineet tai aineet. (Perusopetuslaki 36 §)

•

TIETOKONEEN, MATKAPUHELINTEN JA MUIDEN MOBIILILAITTEIDEN KÄYTTÖ
o Pidän puhelimen repussa koulupäivän aikana.
o Käytän koulun tvt-laitteita vain opiskeluun.

•

PÄIHTEET JA VAARALLISET ESINEET
o Päihteet, tupakka tai vaaralliset aineet ja esineet eivät kuulu kouluun.

•

KASVATUSKESKUSTELU JA KURINPITO (Perusopetuslaki 35 a § ja 36 §)

o
o
o
o
o
o

Oppilasta, joka rikkoo järjestystä, menettelee vilpillisesti tai käyttäytyy muuten
epäasiallisesti, voidaan rangaista kurinpidollisesti:
opetustilasta poistaminen (36 §)
kasvatuskeskustelu (35 a §)
jälki-istunto (36 §)
kirjallinen varoitus (36 §)
määräaikainen erottaminen koulusta (36 §)

4. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN SEURANTA JA TARKISTAMINEN
Järjestyssäännöt ovat tulleet voimaan 5.9.2019 ja ne ovat voimassa toistaiseksi.
Koko koulun henkilökunta valvoo järjestyssääntöjen noudattamista.

