KAAVIN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

siv.ltk 10.4.2017 § 17, liite n:o 8

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä
sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä (Perusopetuslaki 29§).
Perusopetuslain 35 §:n mukaan koulun oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänellä
ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta ja hänen on käyttäydyttävä asiallisesti ja
tehdä tehtävänsä tunnollisesti.
Järjestyssäännöistä tiedotetaan lukuvuositiedotteessa, joka jaetaan oppilaille syyslukukauden
alussa ja ne käydään läpi luokissa oppilaiden kanssa.
Järjestyssääntöjä noudatetaan esiopetuksessa soveltuvin osin.
Koulun henkilökunta sitoutuu järjestyssääntöjen noudattamiseen ja oppilaiden valvomiseen
johdonmukaisesti ja tasapuolisesti.

1. KOULUMATKAT

Noudatan liikennesääntöjä koulumatkoilla ja käyttäydyn asiallisesti yleisissä liikennevälineissä.
Pyöräillessä käytän pyöräilykypärää ja pimeän aikana valoja ja heijastinta.

2. PÄIVITTÄINEN KOULUTYÖ

Saavun oppitunneille ajoissa opiskeluvälineet mukana.
Annan työrauhan luokkani oppilaille ja henkilökunnalle.
Välitunneille siirryn reippaasti.
Omien älylaitteiden käytöstä oppitunneilla sovitaan kirjallisesti huoltajien kanssa.
Pakkasraja koulussamme on -17 astetta.

3. RUOKAILU

Ruokailussa odotan omaa vuoroa rauhallisesti.
Ruokaa otan sopivan määrän ja pyrin maistelemaan kaikkea.
Ruokaillessa noudatan hyviä ruokailutapoja.
Välipalaksi pitkinä koulupäivinä saan koululta leipää ja levitettä, kotoa voin tuoda hedelmiä,
vihanneksia ja mehua.

4. KÄYTÖSTAVAT JA TURVALLISUUS
Koulussa käyttäydyn asiallisesti ja olen ystävällinen kaikkia kohtaan.
En kiusaa ketään ja en jätä ketään yksin.
Kannustan toisia ja edistän hyvää ilmapiiriä.
Huolehdin yhteisestä omaisuudesta.
Noudatan henkilökunnan ohjeita.
Tervehdin koulun omaa väkeä ja vierailijoita.
Tapaturman sattuessa ilmoitan siitä viipymättä lähimmälle aikuiselle.
Lumipalloja, kiviä ym. esineitä en heittele koulun pihalla tai sisätiloissa.
Sisällä liikun rauhallisesti kävellen, en juokse tai hypi portaissa.
Vältän kaikenlaista melun tuottamista.
Koulualue on määritelty ja rajat selvitetty oppilaille lukuvuoden alussa, kartta välituntialueesta on
lukuvuositiedotteessa. Koulualueelta ei saa poistua ilman lupaa koulupäivän aikana.
Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman lupaa internetissä,
sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa (Henkilötietolaki 523/1999).

5. POISSAOLOT
Sairaana en tule kouluun ja huoltajani ilmoittaa poissaolosta viipymättä koululle.
Opettaja voi myöntää oppilaalle kolmen päivän vapaan koulutyöstä, rehtori enintään kahden viikon
vapaan.

6. RANGAISTUKSET JA KURINPITO
Järjestyssääntöjen rikkominen johtaa rangaistusseuraamuksiin perusopetuslain 35 a §:n ja 36 §:n
mukaan:
-

kasvatuskeskustelu, enintään kaksi tuntia
luokasta poistaminen
jälki-istunto, enintään kaksi tuntia
kirjallinen varoitus
määräaikainen erottaminen

Käsitelty
-

oppilaskunnan hallituksessa 2.2. ja 23.2. 2017
Koulukohtaisessa oppilashuoltoryhmässä 7.2. 2017
vanhempien tapaamisessa 9.2.2017
huoltajille Helmessä kommentoitavana 15.2. 2017

