LAANILAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
Säännöt on laadittu Laanilan koulun oppilaille, jotta koulu olisi turvallinen ja viihtyisä
paikka häiriöttömälle tietojen ja taitojen kartuttamiselle ja harjoittelulle. Järjestyssäännöt
ovat voimassa kouluaikana, koulumatkoilla, koulun järjestämissä tilaisuuksissa, retkillä,
opintokäynneillä, leirikouluissa ja aina koulun alueella ja koulun välittömässä
läheisyydessä.

Hyvät tavat ja viihtyvyys










Koulussa ymmärretään erilaisuutta, annetaan arvo toiselle, arvostetaan toisten työtä ja
vaivannäköä.
Hyviin tapoihin kuuluu mm. puhua totta, tervehtiä ja käyttäytyä kohteliaasti kaikkia
koulussa työskenteleviä kohtaan.
Kaikenlainen teoin ja sanoin kiusaaminen on kiellettyä. (Ks. Liite 5.)
Rauhallinen ja asiallinen käyttäytyminen oppitunneilla, välitunneilla ja koulun yhteisissä
tilaisuuksissa edistää koulussa viihtymistä ja työrauhaa. Hyvin tapoihin ei kuulu
meluaminen, sopimaton kielenkäyttö eikä kiroilu.
Koulussa edellytetään asiallista, koulun arvomaailmaan sopivaa pukeutumista.
Päällysvaatteita ja päähinettä ei pidetä päällä oppitunneilla. Päällysvaatteet jätetään
naulakkoon ruoka- ja juhlasaliin mentäessä.
Opiskeluun kuulumattomat elektroniset laitteet pidetään oppitunneilla ja muissa koulun
yhteisissä tilaisuuksissa äänettöminä ja poissa näkyvistä.
Roskat laitetaan roskakoriin ja jokainen koulun oppilas huolehtii koulun ja sen
lähiympäristön siisteydestä ja hyvästä kunnosta.

Turvallisuus ja terveys








Koulumatkalla ja koulupäivään liittyvissä siirtymisissä noudatetaan liikennesääntöjä.
Polkupyöriä ym. kulkuneuvoja säilytetään niille varatuilla paikoilla. Tarpeeton ajelu ja
oleskelu paikoitusalueilla on kielletty.
Kivien ja lumipallojen heittely sekä teräaseiden, sytytysvälineiden, laserosoittimien ja
muiden vaarallisten aineiden ja esineiden tai niiden jäljitelmien tuonti kouluun on
kielletty.
Tupakointi, tupakkatuotteiden, päihdyttävien ja huumaavien aineiden käyttö ja
hallussapito on kielletty koulualueella ja sen välittömässä läheisyydessä sekä koulun
järjestämissä tilaisuuksissa.
Työturvallisuus otetaan huomioon kaikissa opetustilanteissa etenkin erikoisluokissa
(fysiikka, kemia, musiikki, kuvataide, liikunta, tekninen työ, tekstiilityö, kotitalous)
On syytä välttää voimakkaiden hajusteiden käyttöä hajusteallergioiden takia
Mikäli havaitaan jokin koulua tai sen oppilaita ja henkilöstöä uhkaava terveys- tai
turvallisuustekijä, tulee havainnosta ilmoittaa välittömästi henkilökunnalle.

Oppitunnit ja opiskelu





Kouluun tullaan työjärjestyksen mukaisesti oppikirjat ja välineet mukana sekä
mahdolliset tehtävät suoritettuina. Kotitehtävien laiminlyönti voi johtaa niiden
suorittamiseen valvotusti oppituntien ulkopuolisella ajalla.
Oppitunneilla annetaan toisille työrauha sekä noudatetaan annettuja ohjeita ja sovittuja
sääntöjä.
Oppitunneilla ei syödä eikä juoda ilman opettajan lupaa.
WC:ssä asiointi hoidetaan ensisijaisesti välitunnin aikana, ei kesken oppitunnin.

Ruokailu



Ruokailuun mennään sovittuina ruokailuaikoina etuilematta
Ruokailussa noudatetaan hyviä ruokailutapoja ja lähdettäessä jokainen katsoo, että
oma paikka jää siistiksi. Jätteet lajitellaan ja astiat palautetaan linjastolle keittiöväen
ohjeiden mukaan.

Koulualue ja välitunnit




Koulualueeseen kuuluvat koulun sisätilat ja aidattu piha-alue.
Välitunti vietetään mieluiten ulkona. Luvaton poistuminen koulualueelta on kielletty.
Koulusta
poistumiseen
kesken
päivän
tarvitaan
terveydenhoitajan
tai
luokanvalvojan/opettajan lupa. Luvatta koulualueelta poistumisen yhteydessä sattunut
vahinko ei kuulu kouluvakuutuksen piiriin.

Poissaolot ja myöhästelyt







Myöhästyneeksi katsotaan oppilas, joka tulee luokkaan opettajan jo aloitettua tunnin.
Koulusta poissaolo on sallittua vain sairauden tai jonkin muun pätevän syyn takia.
Huoltajan tulee antaa mahdollisimman pikaisesti selvitys poissaolon syystä
luokanvalvojalle.
Jos oppilas joutuu olemaan pois koulusta koepäivänä, huoltajan tulee ilmoittaa kouluun
poissaolosta viimeistään koepäivänä, jotta oppilaalla olisi mahdollisuus kokeen
tekemiseen myöhemmin. Ilman ilmoitusta koe katsotaan hylätyksi.
Poissaolleen oppilaan tulee itse ottaa selvää poissaoloajalla annetuista läksyistä ja
muista tehtävistä.
Jos oppilas käy terveydenhoitajalla, hammaslääkärissä tai terveyskeskuksessa
koulupäivän aikana, oppilaan tulee näyttää varauslappu tai asiointitodiste opettajalle tai
luokanvalvojalle.

Koulun omaisuus




Kaikkea koulun omaisuutta käsitellään huolellisesti. Pulpetteja, seiniä tms. ei sotketa tai
turmella. Oppilas on korvausvelvollinen, jos hän vahingoittaa koulun tai toisen
omaisuutta tahallisesti tai varomattomuuttaan. Vahingosta tulee ilmoittaa välittömästi
opettajalle tai muulle henkilökunnalle.
Oppilaan tulee huolehtia koulusta saaduista oppikirjoista ja opiskeluvälineistä hyvin ja
palauttaa ne ohjeiden mukaan hyväkuntoisina.

Sääntöjen rikkomisten seuraamukset
Jokaisen kouluyhteisön aikuisen oikeus ja velvollisuus on puuttua mahdollisiin
rikkomuksiin. Mikäli rikkomuksia ilmenee, koulullamme on käytettävissä seuraavia
toimenpiteitä:
kasvatuskeskustelu, luokasta poistaminen, asian saattaminen huoltajien tietoon, koulun
jälkeen tehtävien tekeminen, oppilashuoltoryhmälle ilmoittaminen, jälki-istunto, kirjallinen
varoitus, määräaikainen erottaminen. Lisäksi tarvittaessa käytetään muita sopivia keinoja
epäkohtiin puututtaessa.
Käsitelty opettajainkokouksessa 13.2.2013 ja Lykyssä 12.2.2013
Hyväksytty opettajainkokouksessa

