JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
Hakalahden koulun järjestyssäännöt
I Tavoitteena
- taata jokaiselle päivittäinen työrauha
- totuttaa yhteisön jäsenet vastuuseen
- opettaa oppilaille, että sääntöjä noudattamalla opitaan toimintakykyisiksi
yhteiskunnan jäseniksi
- saada yhteisön jäsenet viihtymään ja tuntemaan olonsa turvalliseksi työpaikalla.
II Koulualue ja -aika:
-

koulualue on koulurakennusten välittömään läheisyyteen selvästi rajoittuva alue
oleskelu- ja samalla välituntialueena pidetään sisäpihaa, joka on
koulurakennusten rajaama alue
kouluajaksi katsotaan koulun työjärjestyksen mukainen työpäivä lukukauden
aloittamis- ja päättämispäivineen. Kouluajaksi luetaan myös koulumatkat ja
erilaiset koulun järjestämät tilaisuudet: juhlat, retket, vierailukäynnit yms.

III Päivittäinen työskentely
-

-

-

päivänavaus järjestetään keskusradion kautta ja oppilaat kuuntelevat sen luokissa
istuen
oppitunnit alkavat ja päättyvät koulun työjärjestyksessä ilmoitettuna
ajankohtana; poikkeuksena ovat työsuunnitelmassa hyväksytyt teemapäivät ja
juhlat, jolloin koulu loppuu kaikilla näiden erityistapahtumien aikataulun
mukaisesti
ulkovaatteet on ripustettava naulakkoon niin luokkiin kuin ruokailuun mentäessä.
Älä jätä arvoesineitä takin taskuun tunnin ajaksi
Koulussa noudatetaan hyviä käytöstapoja
Oppilailla on oltava mukanaan oppitunneilla tarvittavat opiskeluvälineet.
Puhelinta tai muita elektronisia välineitä saa käyttää vain opettajan luvalla,
muuten puhelin on suljettuna tai äänettömänä.
oppilas osallistuu tunnin työskentelyyn parhaan taitonsa mukaan tunninpitäjän
ohjeita noudattaen
oppilailla on oikeus ilmaista mielipiteensä ja hänen tulee kunnioittaa toisten
mielipidettä. Epäasiallisesti tai hyvän tavan vastaisesti esitettynä siihen on
suhtauduttava niin kuin muuhunkin koulutyön häiritsemiseen

Välitunnit
-

välituntialue on koulualue (kts. kohta II)
koulun pohjoispuolella olevaa urheilualuetta saa käyttää luvalla välituntisin
välitunnille poistutaan lähimmästä ulko-ovesta vitkastelematta, ei kuitenkaan
ryntäillen

-

sisäkäytävillä saa oleskella toistaiseksi klo 10 ja klo 13 välitunneilla sekä yli
15oC:een pakkasella tai muuten huonolla säällä valvovan opettajan luvalla
vaaralliset leikit mm. lumipallojen heittely koulun alueella on kielletty
välituntialueelta ei ole oikeutta poistua ilman opettajan lupaa.

Koulumatkat ja koulun ulkopuolinen toiminta
-

turvallisen liikenteen vaatimus pitää kaikissa tilanteissa ottaa huomioon
koulukyydityksen aikana tulee käyttäytyä hyvin (ks. Kouluaika) ja noudattaa
kuljettajan antamia ohjeita
kulkuvälineet säilytetään niille varatuissa paikoissa asianmukaisesti lukittuina.

IV Työrauhan ylläpitäminen
-

-

kouluyhteisön jäsenen tulee asiallisesti ja rauhallisesti käyttäytymällä sekä
järjestyssääntöjä noudattamalla pyrkiä edistämään työrauhaa koulussa, sekä sen
järjestämissä tapahtumissa, tilaisuuksissa ja retkillä
jos oppilas ei noudata järjestyssääntöjä, käyttäytyy muutoin sopimattomasti tai
on tehtävissään huolimaton, voidaan häntä rangaista PoL:n 36 §:n mukaisesti.

V tupakointi , päihteet ja energiajuomat
-

tupakointi, sähkötupakan käyttö ja nuuskaaminen on kielletty.
tupakan ja nuuskan, tupakkavälineiden (kaikki tupakointiin viittaavat välineet
kuten mm. sähkötupakka) hallussapito on kielletty
kouluyhteisön jäsen ei saa kouluaikana esiintyä päihteiden tai huumeiden
vaikutuksen alaisena.
energiajuomien, energianuuskien ja muiden vastaavien energiatuotteiden
käyttö on kielletty

VI Koululla järjestettävä vapaa-ajan toiminta
-

Jos vapaa-aikana toimitaan koulutiloissa tai koulun kerhoissa, oppilaan tulee
noudattaa koulun järjestyssääntöjä.
Vapaa-ajalla tapahtuvan toiminnan järjestäjät vastaavat omasta
tilaisuudestaan.

VII Yleisiä määräyksiä ja ohjeita
-

-

-

muitakin rehtorin ja opettajien antamia ohjeita ja määräyksiä tulee noudattaa
poissaolo koulusta on luvallinen vain sairastapauksissa, jolloin huoltajan on siitä
ilmoitettava kouluun mielellään heti. Muista hyväksyttävistä syistä voi luvan antaa
luokanvalvoja enintään kolmen päivän ja rehtori yli kolmen päivän poissaoloon.
Poistumiseen koulusta kesken koulupäivän tarvitaan ehdottomasti opettajan lupa
tapaturman sattuessa ilmoitetaan siitä viipymättä kouluterveydenhoitajalle,
jollekin opettajalle tai vahtimestarille ja annetaan mahdollisuuksien mukaan
ensiapu
kouluyhteisön jäsenten tulee säilyttää koulualue ja myös opetustilat siisteinä ja
viihtyisinä. Ulko- ja sisätilojen roskaajat siivoavat jälkensä.
koulun sekä kiinteää että irtainta omaisuutta tulee käsitellä huolella. Oppilas on

-

velvollinen korvaamaan koulun omaisuudelle tahallaan aiheuttamat vahingot.
Vahingon sattuessa on siitä välittömästi ilmoitettava opettajalle, rehtorille tai
vahtimestarille. Samoin on meneteltävä, kun havaitaan ilkivaltaa tehtävän tai
tehdyn
niissä asioissa, joista ei järjestyssäännöissä erikseen määrätä, noudatetaan
voimassaolevien peruskoululain ja peruskouluasetuksen sääntöjä ja määräyksiä
näihin järjestyssääntöihin voidaan tarvittaessa tehdä muutoksia ja lisäyksiä.

