Lohtajan koulun järjestyssäännöt
Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen
Lohtajan koulussa noudatetaan voimassa olevaa Suomen lainsäädäntöä.
Kouluissa on aina oltava päivitetyt järjestyssäännöt. Säännöt ovat voimassa
koulualueella sekä kouluaikana, jolloin oppilas osallistuu opetus- tai
lukuvuosisuunnitelman mukaiseen opetukseen tai muuhun koulun toimintaan. Koulun
järjestyssäännöt eivät ole voimassa koulumatkalla, koska koululla ei ole toimi- tai
rangaistusvaltaa koulumatkojen aikana.
Koulun alue on koulurakennus ja siihen kuuluvat piha-alueet.
Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä
sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Oppilaan oikeudet
Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus yhdenvertaiseen ja tasaarvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä
oikeus yksityiselämän suojaan.
Oppilaalla on oikeus tulla kuulluksi itseään koskevissa asioissa.

Oppilaan velvollisuudet
Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa
poissaoloon.
Oppilaalla on velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti
oppitunneilla.

Hyvä käytös
Lohtajan koulussa käyttäydytään asiallisesti muita ihmisiä kohtaan.

Käyttäytyminen
Olen kohtelias ja huomaavainen toisia kohtaan.
Käyttäydyn hyvien tapojen mukaisesti.
Huolehdin turvallisuudesta toimissani.
En kiusaa millään tavalla / Olen kaikkien kaveri.
Noudatan kaikkien henkilökuntaan kuuluvien antamia ohjeita.
Saavun kouluun ajoissa ja odotan koulun alkamista ulkona.

Lähden koulusta kotiin heti oppituntien päätyttyä
(Koulun piha-alue on koulun opetuskäytössä klo 15 saakka, jonka jälkeen koulun pihaalue sekä urheilualueet ovat yleisessä käytössä).
Koulupäivän aikana pukeudutaan asiallisesti ja tarkoituksenmukaisesti säätila huomion
ottaen.

Ruokailu
Ruokailussa noudatan hyviä ruokailutapoja ja annettuja ohjeita.

Oppitunnit
Annan kaikille työrauhan.
Pidän hyvää huolta koulutarvikkeistani.
Työskentelen annettujen ohjeiden mukaan.
Hoidan annetut tehtävät myös poissaolojen ajalta.

Viestintäteknologia
En kopioi oppilastöihin tekstiä tai kuvia luvatta lähdettä ilmaisematta.
En ota tai julkaise toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ilman lupaa
internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa. Alaikäisen osalta
tarvitaan huoltajan lupa.
Pidän matkapuhelimeni suljettuna oppitunnin aikana.
Koulun suositus: En käytä matkapuhelinta välitunnilla.

Turvallisuus ja liikkuminen
Välitunnit vietetään ilmoitetulla ja valvotulla koulun alueella.
Menen välitunnille ja sieltä takaisin oppitunnille viivyttelemättä.
Tarvittaessa kysyn ohjeita välituntivalvojalta.
En poistu koulun alueelta ilman opettajan lupaa.
Mäenlaskupaikalla ja koulumme liukumäessä odotan vuoroani ja lasken vasta kun mäki
on vapaa. Ylös nousen mäen sivusta.
Polkupyörät ja liikuntavälineet säilytän niille osoitetussa paikoissa.
Noudatan koulumatkalla liikennesääntöjä.
Odotan koulukuljetusta sille varatulla paikalla enkä kuljetuksen aikana häiritse toisia
matkustajia.
Kuljetusoppilaiden aamuvalvonnassa ollessani noudatan annettuja määräyksiä.
Ilmoitan opettajille tai rehtorille havaitsemistani vioista tai puutteista koulun
omaisuudessa, oppimateriaaleissa tai muussa kouluympäristössä.
Koulun alueella on tallentava kameravalvonta. Vastaavalla kiinteistönhoitajalla ja koulun
rehtorilla ja vararehtorilla on oikeus tutkia tallenteita.

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen sekä vahinkojen korvaaminen
Huolehdin koulun omaisuudesta, oppimateriaaleista ja omista tavaroista sekä kunnioitan
toisten omaisuutta.
En roskaa.
Olen velvollinen korvaamaan koulun omaisuuteen aiheuttamani vahingot.

Päihteet ja vaaralliset esineet
En tuo kouluun lailla kiellettyjä, vaarallisia tai omaisuuden vahingoittamiseen
tarkoitettuja esineitä tai aineita.
En tuo kouluun energiajuomia, makeisia ja purukumia ilman opettajan lupaa.
En tuo kouluun mitään koulutyötä häiritseviä tavaroita ja aineita.

Kurinpito
Koulun järjestyssääntöjen rikkomisesta seuraa rangaistus. Koulun järjestyssääntöjä
rikkova oppilas määrätään ensisijaisesti kasvatuskeskusteluun, hänelle voidaan antaa
jälki-istuntoa, rehtorin kirjallinen varoitus tai erottaa koulusta määräajaksi.
Annettu rangaistus kirjataan ja arkistoidaan. Häiritsevä oppilas voidaan opettaja tai
rehtori toimesta poistaa luokkahuoneesta, koulutilaisuudesta tai koulun alueelta.
Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä suorittamaan laiminlyödyt tehtävät
koulupäivän aikana tai koulupäivän jälkeen.
Kurinpito ja mahdolliset rangaistukset on kuvattu opetussuunnitelman liitteenä olevassa
kurinpitosuunnitelmassa.
Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa oppilaan tavarat.
Opettajalla on oikeus ottaa haltuunsa opetusta häiritsevät laitteet ja välineet koulupäivän
ajaksi.
Opettajalla on oikeus poistaa luokastaan oppituntia häiritsevä oppilas.
Rehtori tai opettaja voivat ottaa opetusta häiritsevät tai vaaralliset esineet/aineet
tarvittaessa haltuunsa.
Rehtorin ja opettajan velvollisuus on ilmoittaa tietoonsa tulleesta rikkeestä niihin
syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai/ja muille viranomaisille.

Järjestyssääntöjen tiedottaminen, seuranta ja tarkistaminen
Lohtajan koulun järjestyssäännöt tarkastetaan Oppilashuoltoryhmän kanssa
lukuvuosittain (ryhmässä on myös vanhempien ja oppilaiden edustaja).
Muutoksia tehdään lain niin edellyttäessä tai koulun tilanteiden muuttuessa.
Lohtajan koulun järjestyssäännöt ovat luettavissa henkilökunnan ”Näin meillä toimitaan”
-kansiossa sekä koulun verkkosivuilla ja ne käydään oppilaiden kanssa läpi jokaisen
lukuvuoden alussa luokka-asteittain järjestettävissä yhteisissä tilaisuuksissa ja
henkilökunnan kanssa lukuvuosisuunnitelman laadinnan yhteydessä.

