SIMON KOULU
1.

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen
Järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.
Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana, koulun alueella, koulun järjestämissä
tilaisuuksissa ja koulun retkillä. Niissä asioissa, joita ei erikseen mainita, noudatetaan
yleistä lainsäädäntöä ja hyviä tapoja.
Järjestyssäännöt perustuvat voimassa olevaan lainsäädäntöön.
Koululla tapahtuvaan vapaa-ajan toimintaan rehtori antaa erilliset ohjeet.

2.

Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet
Oppilaan yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet
o Simon koulun oppilaalla on oikeus
o maksuttomaan perusopetukseen
o yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun
o henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen
o yksityiselämän suojaan.
o Simon koulussa huolehdimme
o sukupuolten välisestä tasa-arvosta
o kielellisten, kulttuurillisten ja uskonnollisten vähemmistöjen oikeuksista
o seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksista
o Pyrimme edistämään kulttuurien välistä ymmärrystä.
o Oppilaalla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä opetussuunnitelman mukaisesti.
o Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön sekä muihin lainsäädännössä määriteltyihin etuihin ja palveluihin.
o Koulumme on sitoutunut suojelemaan oppilasta väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä.
o Koulussamme käytetään KiVa-koulu –ohjelmaa.

Oppilaan velvollisuudet
o Oppivelvollisuusikäisellä oppilaalla on velvollisuus
o osallistua perusopetukseen kunnes oppivelvollisuus on suoritettu
o osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon
o suorittaa tehtävänsä tunnollisesti

o käyttäytyä asiallisesti
o noudattaa järjestyssääntöä ja ohjeita
3.

Turvallisuus, viihtyvyys ja opiskelun esteetön sujuminen
Hyvää käytöstä on
- Toisten huomioon ottaminen
- Työ- ja opiskelurauhan edistäminen ja kunnioittaminen
- Tervehtiminen
- Asiallinen kielenkäyttö
- Ohjeiden noudattaminen
- Lähteiden kirjaaminen ja käyttö opetettujen ohjeiden mukaisesti
- Hyvien ruokailutapojen noudattaminen
- Asiallinen pukeutuminen
o pukeutuminen ei loukkaa toisia tai ole hyvän tavan vastaista
- Sovituista ajoista kiinni pitäminen
o Koulutunnit alkavat ja päättyvät täsmällisesti koulun työjärjestyksessä ilmoitettuna ajankohtana. Oppitunnit lopettaa opettaja.
- Oppituntien ajaksi päällysvaatteet jätetään naulakkoon ja muut kuin uskonnolliseen vakaumukseen liittyvät päähineet jätetään naulakkoon. Taskuihin ei saa jättää arvoesineitä tai rahaa.
- Välitunneilla käyttäydytään asiallisesti.
- Toisista henkilöistä otettujen valokuvien tai videoiden jakamiseen internetissä tai
sosiaalisessa mediassa tarvitsen asianomaisen henkilön luvan.

Poissaolot, sairastuminen ja tapaturmat
-

Poissaolosta on ilmoitettava viipymättä mieluiten Wilman kautta.
Muut poissaolot koulutyöstä huoltaja anoo etukäteen. Luokanvalvoja voi myöntää
enintään kolmen päivän poissaolon.
Hyväksyttävästä syystä rehtori voi myöntää oppilaalle luvan pidempään poissaoloon.
Oppilaan opiskelu pidempien poissaolojen aikana on kodin vastuulla.
Tapaturmasta ilmoitetaan viipymättä opettajalle tai koulun kansliaan. Mikäli oppilas sairastuu koulupäivän aikana, luokanvalvoja antaa luvan lähteä kotiin tai terveydenhoitajan vastaanotolle.

Oleskelu ja liikkuminen
-

Välituntialueena pidetään yläkoululla päärakennuksen etupihaa ja alakoululla
sekä päärakennuksen etu- että takapihaa. Piha-alueilta poistuminen ilman luokanvalvojan tai välituntivalvojan lupaa on kielletty.
Oppilaat menevät oppitunneilta ulos omatoimisesti. Opetustilojen vaihtaminen tapahtuu välitunnin jälkeen.
Koulu- ja kotimatkoilla noudatetaan liikennesääntöjä. Koulukuljetuksen aikana
käytetään turvavöitä ja noudatetaan kuljettavan antamia ohjeita.

-

Koulun henkilökunnalla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleista koulumatkalla
tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niiden syyllistyneen ja
niiden kohteena olevan oppilaan huoltajille.
Kulkuvälineet ja urheiluvälineet säilytetään niille varatuilla paikoilla.
Asiaton moottoriajoneuvoliikenne koulun pihalla on kielletty.

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen
-

Koulualue pidetään siistinä.
Koulun omaisuutta ja oppikirjoja käsitellään huolellisesti.
Oppilas huolehtii omista tavaroistaan koulupäivän aikana ja kunnioittaa toisten
omaisuutta.
Aiheutuneesta vahingosta on heti ilmoitettava rehtorille, opettajalle tai muulle koulun henkilökuntaan kuuluvalle.
Oppilas on velvollinen korjaamaan/korvaaman aiheuttamansa vahingot.

Turvallisuus
-

Koulussa on kameravalvonta.
Oppilaan tulee ilmoittaa koulun turvallisuuteen liittyvästä viasta tai puutteesta koulun henkilökunnalle.
Lumipallojen heittely koulun pihalla on kielletty.

Tietokoneiden, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö
-

Oppilaan omia mobiililaitteita voidaan käyttää opiskeluun liittyviin tarkoituksiin.
Mobiililaitteet ovat silloin kodin vastuulla.
Koulu voi edellyttää, että mobiililaite on häiriötä aiheuttamattomassa tilassa opetuksen aikana.
Koulu voi rajoittaa mobiililaitteiden käyttöä opetuksen aikana sekä välitunneilla.
Rehtori tai opettaja voi ottaa opetusta häiritsevän mobiililaitteen tarvittaessa haltuunsa.

Päihteet, vaaralliset aineet ja esineet
-

Kiellettyjen, vaarallisten tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettujen esineiden tai aineiden tuominen kouluun on kielletty. Kiellettyjä ovat mm.
o alkoholi
o tupakka, sähkötupakka, nuuska ja muut tupakkatuotteet
o huumausaineet
o veitset
o ampuma-aseet ja räjähteet
o laser-osoittimet
o sekä vastaavat esineet ja aineet.

-

Koulu voi ottaa haltuun edellä mainitut esineet ja aineet.
o Tarvittaessa opettajalla ja rehtorilla on lupa tarkistaa oppilaan tavarat
edellä mainittujen esineiden ja aineiden löytymiseksi.
o Esineet voidaan palauttaa oppilaan huoltajalle.
o Tietyissä tilanteissa koulun henkilökunta on velvollinen ilmoittamaan väärinkäytöksistä tarvittaville viranomaisille, kuten poliisille.

Kurinpito
Oppilasta, joka jättää noudattamatta koulun järjestyssääntöjä tai käyttäytyy sopimattomasti, voidaan kurinpitokeinoilla ojentaa. Simon koulussa ovat käytössä seuraavat
kurinpitokeinot:
-

-

4.

Mikäli oppilas on laiminlyönyt kotitehtävänsä, voi opettaja määrätä hänet suorittamaan tehtäviään korkeintaan yhdeksi tunniksi koulupäivän jälkeen.
Opettaja voi määrätä oppilaan poistumaan oppitunnilta tai muusta tilaisuudesta
oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi.
Rehtori tai apulaisrehtori voi määrätä oppilaan poistumaan koulusta lopputyöpäivän ajaksi.
Koulun sääntöjen vastaisesta toiminnasta oppilaan on osallistuttava kasvatuskeskusteluun opettajan määräämänä ajankohtana. Opettaja tarjoaa huoltajalle mahdollisuuden osallistua asian käsittelyyn joko välittömästi tai muuna sovittuna ajankohtana.
Opettajalla on oikeus rangaista oppilasta rikkomuksesta korkeintaan kahden tunnin jälki-istunnolla.
Lisäksi vakavimmissa rikkomuksissa voi
o rehtori nuhdella oppilasta ja/tai antaa kirjallisen varoituksen,
o sivistyslautakunta erottaa oppilaan määräajaksi.

Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen
Koulu tiedottaa oppilaita ja vanhempia järjestyssäännöistä.
Koulun järjestyssäännöt ovat esillä Wilmassa ja ne julkaistaan myös koulun syystiedotteessa. Järjestyssäännöt käsitellään tarvittaessa vanhempainilloissa.
Koulun järjestyssääntöjä seurataan jatkuvasti ja tarkistetaan lukuvuosittain.
Oppilaskunta osallistuu järjestyssääntöjen laadintaan, seurantaan ja tarkistamiseen.

