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Järjestyssääntöjen tarkennukset
Liitteen merkitys
Otanmäen koulussa noudatetaan voimassa olevaa Suomen lainsäädäntöä ja koululle on
laadittu järjestyssäännöt. Sääntöjä tulee noudattaa kaikessa koulun toiminnassa. Käytäntö
on osoittanut, että on tarpeen tehdä tarkennettuja toimintaohjeita eri tilanteisiin. Tällä
turvataan opiskelurauhaa, oppilaiden tasapuolista kohtelua ja saatetaan tiedoksi kaikille
oppilaille sekä oikeat toimintamallit että rikkomuksista tulevat lain mukaiset seuraamukset.
Nämä tarkennukset on tehty koulun henkilöstön ja oppilaskunnan hallituksen yhteistyönä.

1. Päähineiden ja ulkovaatteiden käyttö oppitunnin aikana.
Sisätiloissa olevien oppituntien aikana ei ole luvallista käyttää ulkovaatteita tai päähineitä.
Ulkovaatteet tulee jättää luokan ulkopuolelle naulakkoon tai oppilaan kaappiin. Päähineet
tulee jättää luokan ulkopuolelle, kaappiin tai laittaa reppuun. Ne eivät saa olla luokassa
näkyvillä. Huppu ei ole päähineiden säilytyspaikka. Sama ohje koskee myös
kouluruokailua.

2. Yläkoulun ulkovälitunti
Yläkoulun osalta on määritelty, että klo 12.55. – 13.10 on ulkovälitunti ja se tulee viettää
ulkona. Oppilaiden tulee siirtyä ulkovälitunnille omatoimisesti. Välituntivalvoja ohjaa ulos
ne oppilaat, jotka eivät ole sinne vielä itsenäisesti menneet. Tämän jälkeen sisälle
tuleminen katsotaan tahalliseksi sääntöjen rikkomiseksi, josta seurauksena on jälki-istunto.
Oppilaiden välituntiviihtyvyyden vuoksi on tärkeää, että välitunnilla on mielekästä
tekemistä. Oppilaskunnan hallitus, yhdessä ohjaavan opettajan ja muun opettajakunnan
kanssa, suunnittelevat ja järjestävät välitunneille toimintaa.

3. Oppilaskunnan tilaan meneminen väärään aikaan
Oppilaskunnan tilan käyttövuorot ovat näkyvillä oppilaskunnan tilan ovessa. Tilaan ei saa
mennä muina aikoina ilman henkilökunnan lupaa. Väärään aikaan tai väärällä vuorolla
tilaan meneminen johtaa koko luokan vuorojen väliaikaiseen menetykseen. Vuorojen
menetyksen pituuden määrittää rehtori tai rikkomuksen havainnut henkilökunnan jäsen.
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4. Koulualueelta poistuminen
Koulualueelta poistuminen ilman lupaa on yksiselitteisesti kielletty. Rikkomus katsotaan
aina tahalliseksi sääntöjen rikkomiseksi ja siitä on seuraamuksena jälki-istunto.

5. Puhelimen käyttö oppitunneilla
Puhelimen käyttö oppitunnilla ilman opettajan lupaa on kielletty.
Opettajalla on lain mukainen oikeus (Perusopetuslaki 36 d §) ottaa puhelin pois, mikäli se
häiritsee opetusta tai oppimista. Tämä koskee muita oppilaita häiritsevän toiminnan lisäksi
myös oppilaan oman oppimisen häiriintymistä. Tulkinnan häiritsevästä toiminnasta tekee
opettaja, ei oppilas itse.
Jos oppilas ei opettajan pyytäessä luovuta puhelinta välittömästi, viivyttelee tai muuten
puheillaan tai käyttäytymisellään toimii asiattomasti, seurauksena on jälki-istunto.

6. Videoiden katselu, pelaaminen tai muu oppituntiin kuulumaton
toiminta kesken oppitunnin
Videoiden katselu, pelaaminen tai muu oppituntiin kuulumaton toiminta kesken oppitunnin
on kielletty. Mikäli opettaja havaitsee tällaista toimintaa, seuraamuksena on jälki-istunto.
Opettajalla on mahdollisuus tehdä tilannekohtainen arviointi rikkomuksesta ja antaa jälkiistunnon sijaan oikeaan toimintaan ohjaava huomautus.

7. Energiajuomien käyttö koulussa ja koulun retkillä
Koulu ei suosittele energiajuomien käyttöä kenellekään oppilaalle. Mikäli joku oppilas silti
haluaa energiajuomia juoda, tulee niiden juomisen aikaan ja paikkaan kiinnittää huomiota.
Juomia ei ole hyväksyttävää juoda oppitunneilla tai kesken ohjatun toiminnan. Tällaista
ohjattua toimintaa voivat olla esimerkiksi retkien vierailukohteet, siirtymät paikasta toiseen,
ruokailut tai muut tapahtumat. Tyhjät tölkit pitää huolehtia roskiin tai kierrätykseen.
Opettajat voivat antaa juomien käytöstä tarkentavia tapauskohtaisia ohjeita tai kieltää
niiden käytön esimerkiksi retken aikana. Opettajan antamia ohjeita tulee aina noudattaa ja
niiden rikkomisesta on seurauksena puhuttelu, kasvatuskeskustelu tai jälki-istunto.

1.2.2022

8. Hiihtoladulla käveleminen
Hiihtolatua pitkin ei saa kävellä. Siirtymiseen esimerkiksi koululta urheilutalolle tulee
käyttää kevyen liikenteen väylää tai polkua, joka ei kulje latua pitkin. Liikuntaa opettavat
opettajat antavat tarvittaessa lisäohjeita ja määrittelevät rikkomuksesta tulevat
seuraamukset.

9. Kulkuneuvojen käyttö koulupäivän aikana
Kulkuvälineet säilytetään koulupäivän ajan niille varatuilla paikoilla. Pyöräparkkiin tai muille
pysäköintialueille ei ole luvallista mennä kesken koulupäivän. Pyörää tai muuta
kulkuvälinettä ei ole luvallista käyttää kesken päivän. Tämä koskee myös siirtymistä
esimerkiksi liikuntatunnille urheilutalolle.
Kulkuvälineet noudetaan niille varatuilta alueilta vasta koulupäivän päättyessä.

