Kasvatus ja koulutus
Konalan ala-aste

Konalan ala-asteen järjestyssäännöt
1. Johtokunta on hyväksynyt säännöt 29.5.2017.
2. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen
1.
2.
3.

Järjestyssääntöjen tehtävänä on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä
kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.
Säännöt ovat voimassa koulun työpäivänä kaikissa opetus- ja taukotilanteissa, kaikissa koulun järjestämissä
tilaisuuksissa ja tapahtumissa kouluaikana.
Koulun alueen muodostaa koulun tontti ja se alue, jonka opettaja määrittelee mm. retkillä. Välituntialue on
erilliseen karttaan merkitty alue. Välituntialueelta saa poistua vain koulun antamalla luvalla.

3. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet
Oppilaalla on oikeus










käydä koulua, oppia ja saada opetusta.
ilmaista asiallisesti oma mielipide.
ettei tule kiusatuksi.
ystävällisyyteen ja kavereihin.
ilmaiseen ruokaan.
välitunteihin ja välitunneilla leikkimiseen.
turvalliseen ympäristöön.
tasa-arvoon.
tasapuoliseen kohteluun.

Oppilaalla on velvollisuus










käyttäytyä hyvin.
kunnioittaa muiden mielipiteitä.
olla kiusaamatta.
antaa kaikille työrauha.
pitää koulun tilat ja ympäristö siisteinä.
huolehtia tehtävistä ja tavaroista.
kuunnella ohjeita ja totella aikuisia.
pysyä koulualueella koulupäivän ajan.
tulla oppitunnille ajoissa tarvittavat välineet mukana.
Lisäksi oppilaalla on velvollisuus suorittaa oppivelvollisuus.
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4. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen












Annan työrauhan.
Menen reippaasti välitunnille ja tulen ajoissa oppitunneille.
Kuuntelen ja noudatan annettuja ohjeita.
Kuljen rauhallisesti.
Korjaan omat jälkeni ja pidän ympäristön siistinä.
Huomioin muut ruokaillessani.
Olen reilu ja ystävällinen kaikille. En kiusaa.
Käytän puhelinta ja muita mobiililaitteita vain silloin, kun niihin on lupa ja käytän niitä asianmukaisesti.
Kunnioitan muita sosiaalisessa mediassa ja noudatan netikettiä.
Kerron näkemästäni kiusaamisesta aikuiselle.
Lisäksi on noudatettava virkatehtävässään olevan opettajan antamia määräyksiä ja kieltoja.



Kouluun ei saa tuoda tulentekovälineitä, vaarallisia esineitä eikä itsensä, toisen tai omaisuuden
vahingoittamiseen soveltuvia esineitä tai aineita.
Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa oppilaan tavarat.
Rehtori tai opettaja voi ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa.
Koulun järjestyssääntöjen rikkomisesta koululla on mahdollisuus käyttää perusopetuslaissa ja asetuksissa
määrättyjä rangaistuksia.
Perusopetuslain mukaisia kurinpitokeinoja ja turvaamistoimenpiteitä koskevat säännökset löytyvät PL 35–36i
§:stä.






Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen
Järjestyssäännöistä tiedotetaan Wilmassa sekä koulun kotisivuilla

