KORPITIEN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
Järjestyssäännöistä tiedotetaan koulun kotisivuilla ja ne käsitellään luokissa vuosittain
lukuvuoden alussa sekä tarvittaessa. Järjestyssäännöt tarkistetaan vuosittain
lukuvuosisuunnitelman laatimisen yhteydessä.

JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN (PoL 29§ 4 mom.)



Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää kouluyhteisön turvallisuutta, viihtyisyyttä sekä
opiskelun sujuvuutta
Oppilaiden tulee noudattaa koulun järjestyssääntöjä koulun sisätiloissa ja välituntialueilla
sekä muussa koulun toiminnassa kuten luokkaretkillä

OPPILAAN OIKEUDET





Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen
kohteluun, henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä yksityiselämän
suojaan
Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta kaikkina koulun
työpäivinä turvallisessa opiskeluympäristössä
Oppilaalla on oikeus työskennellä ympäristössä, jossa ei kiusata ja jossa puututaan
kiusaamiseen

OPPILAAN VELVOLLISUUDET



Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, ellei lupaa poissaoloon ole myönnetty
Oppilaalla on velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti, käyttäytyä asiallisesti ja
toimia näiden järjestyssääntöjen mukaan

HYVÄ KÄYTÖS, TURVALLISUUS JA VIIHTYISYYS
Noudatan hyviä käytöstapoja
o
o
o
o

Olen ystävällinen. En kiusaa. Kerron koulun henkilökunnalle, jos huomaan
kiusaamista.
Annan toisille opiskelurauhan.
Tervehdin toisia. Puhun kohteliaasti.
Noudatan annettuja ohjeita.

Noudatan hyviä ruokailutapoja
o
o
o

Annan ruokailurauhan.
Käytän ruokailuvälineitä tarkoituksenmukaisesti.
Pyrin syömään ottamani annoksen.

Noudatan sovittuja aikatauluja
o
o

Saavun ajoissa oppitunneille.
Teen annetut kotitehtävät sovitusti.

Huolehdin yhteisestä turvallisuudesta
o
o

En tuo kouluun vaarallisia esineitä tai haitallisia aineita
Noudatan tupakkalain määräyksiä. En käytä alkoholia tai huumeita.

OLESKELU JA LIIKKUMINEN
Noudatan välitunneille annettuja ohjeita
o

o
o
o
o

Vietän välituntini koulualueella. Koulualueen rajoina toimivat Lampitie, Korpitie,
koulua ympäröivä asfaltoitu piha-alue sekä opettajan valvonnassa hiekkakentän
takana oleva Lepikontie.
Alakoulun oppilaana vietän välituntini pääsääntöisesti ulkona. Menen ulos
reippaasti ja tulen sisään kellon soidessa.
Yläkoulun oppilaana minulla on mahdollisuus viettää välituntini myös sisällä
erikseen osoitetuissa tiloissa.
Tarvitsen opettajan luvan poistuakseni koulualueelta kesken päivän.
Ainoastaan pitkällä välitunnilla (to-pe klo 12.30-13.10) minulla on yläkoulun
oppilaana mahdollisuus käydä kylällä huoltajan allekirjoittamalla luvalla.

Noudatan liikkumisessani yleisiä ohjeita
o
o
o
o

Koulupäivän aikana en käytä turvallisuussyistä polkupyörää, mopedia, skootteria
tai muita moottoriajoneuvoja.
Koulumatkoilla näiden käyttö on sallittua, mikäli se on tarpeellista.
Kulkuvälineet jätän niille varatuille paikoille.
Koulumatkoilla noudatan liikennesääntöjä ja käyttäydyn asiallisesti ja
kohteliaasti. Kouluautossa noudatan kuljettajan antamia ohjeita.

SIISTEYDESTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ HUOLEHTIMINEN
Kunnioitan omaa ja toisten omaisuutta
o
o

Pidän hyvää huolta minulle annetuista opiskeluvälineistä.
Käsittelen koulun omaisuutta huolellisesti. Korvaan tahallani aiheuttamani
vahingot.

Vastaan aiheuttamastani vahingosta
o

Jos kadotan tai sotken koulun omaisuutta, puhdistan tai korvaan sen.

Kunnioitan yhteistä ympäristöämme
o
o
o

Laitan roskat roskakoriin. Siivoan omat jälkeni.
Jätän ulkovaatteeni naulakkoon siististi.
Ilmoitan vahingosta, tapaturmasta tai ilkivallasta välittömästi opettajalle tai
henkilökunnalle.

TIETOKONEEN, MATKAPUHELINTEN JA MUIDEN MOBIILILAITTEIDEN KÄYTTÖ
Noudatan yhteisiä sääntöjä mobiililaitteiden käytöstä
o

Opettajan luvalla voin käyttää omia mobiililaitteita opiskelun tukena. Muulloin
oppituntien aikana pidän laitteet äänettömällä.

Noudatan ohjeita yksityisyyden suojasta.
o

Toimin vastuullisesti internetissä ja sosiaalisessa mediassa; en julkaise toisesta
otettua kuvaa tai videota ilman lupaa.

KURINPITO



Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarvittaessa tarkastaa oppilaan tavarat ja ottaa
haltuunsa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet (perusopetuslaki 36e §).
Opettajalla ja rehtorilla on oikeus määrätä oppilaalle kurinpitokeinoja kuten
siivousvelvoite, kasvatuskeskustelu, luokasta poistaminen tai jälki-istunto
(perusopetuslaki 35-36 §).

