Lintulaakson koulun järjestyssäännöt
(15.2.2017 alkaen)

1. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen
Näiden järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää Lintulaakson koulun sisäistä järjestystä,
opiskelun sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Perusajatuksena on, että
jokainen ihminen on yhtä arvokas ja jokaisen ainutlaatuisuutta tulee kunnioittaa. Lintulaakson
koulun opetushenkilökunta ja oppilaat ovat yhdessä laatineet nämä järjestyssäännöt.
Keskeisinä arvoina ovat ystävyys, rehellisyys, turvallisuus ja kunnioitus.
Järjestyssäännöissä annetaan lainsäädäntöä tarkentavia koulun turvallisuuden ja viihtyisyyden
kannalta tarpeellisia ja oppilaita velvoittavia määräyksiä käytännön järjestelyistä ja
asianmukaisesta käyttäytymisestä.
Järjestyssäännöt sisältävät yleisiä koulussa noudatettavia sääntöjä. Rehtorin ja opettajan tulee
puuttua lainsäädännön vastaiseen käyttäytymiseen, vaikkei niistä erikseen järjestyssäännöissä
määrättäisi.
Säännöt ovat voimassa oppilaan ollessa koulussa tai osallistuessa koulun toimintaan koulun
ulkopuolella. Järjestyssääntöjä on noudatettava kaikissa koulun lukuvuosisuunnitelmassa
määritellyissä tapahtumissa.
Järjestyssääntöjen piiriin sisältyy myös noin välitunnin mittainen aika ennen oppilaan opetuksen
tai muun toiminnan alkua ja vastaavasti oppilaan viimeisen oppitunnin tai muun toiminnan
päätyttyä.
Näiden järjestyssääntöjen pohjalta voidaan yhdessä oppilaiden kanssa laatia turvallista
oppimisympäristöä edistäviä toimintaohjeita oppitunneille ja välitunneille.

2. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun sujuminen
Hyvä käytös
Koulupäivän aikana oppilaan tulee käyttäytyä hyvien tapojen mukaisesti. Hyviin tapoihin
kuuluvat mm. toisten ihmisten huomioon ottaminen, yhdenvertainen ja tasapuolinen kohtelu,
tervehtiminen, kiittäminen ja ystävällinen puhuminen toiselle. Omaa ja toisten työskentelyä sekä
työn tuloksia tulee kunnioittaa. Kaikkien kanssa on voitava työskennellä.
Hyvään käytökseen kuuluu myös asiallinen ja sääolosuhteet huomioon ottava pukeutuminen.
Oppitunneille on saavuttava ajoissa.
Toisesta henkilöstä koulupäivän aikana otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman
tämän lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa.
Oleskelu ja liikkuminen
Välitunnit vietetään pääsääntöisesti ulkona koulun välituntipihaksi määritellyllä alueella (alueen
rajat järjestyssääntöjen liitteenä). Koulun sisätiloihin ei saa jäädä ilman opettajan lupaa eikä
kouluun sisälle voi tulla kesken välitunnin.
Koulun alueelta ei saa poistua koulupäivän aikana ilman opetukseen liittyvää tai muuta
opettajan kanssa etukäteen sovittua syytä.

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen
Koulun omaisuudesta, oppimateriaaleista ja omista tavaroista on pidettävä hyvää huolta.
Toisten omaisuutta tulee kunnioittaa. Kukin oppilas on velvollinen korvaamaan tahallaan tai
tuottamuksesta koulun tai toisen henkilön omaisuudelle aiheuttamansa vahingon.
Rahan ja arvoesineiden tuominen kouluun on oppilaan ja tämän huoltajan omalla vastuulla.
Roskaaminen on kielletty. Oppilaalla on velvollisuus vahingonkorvaamiseen ja likaamansa tai
epäjärjestykseen saattamansa koulun omaisuuden puhdistamiseen tai järjestämiseen.
Turvallisuus
Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Kiusaaminen,
vaaraa tai uhkaa aiheuttava käyttäytyminen, väkivaltainen käytös ja häirintä ovat kiellettyjä.
Turvallisuutta vaarantavasta toiminnasta, viasta tai puutteesta tulee ilmoittaa koulun
henkilökuntaan kuuluvalle.
Koulupäivän aikana koulun alueella ei saa liikkua polkupyörillä, potkulaudoilla tms. Polkupyörät
säilytetään niille varatuilla paikoilla koko koulupäivän ajan.
Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö
Pääsääntönä on, että oppilaan omien mobiililaitteiden edellytetään olevan häiriötä
aiheuttamattomassa tilassa oppituntien aikana. Opettaja päättää, käytetäänkö hänen
oppitunnillaan teknisiä laitteita. Kuvan ja äänen lähettäminen suoratoistona oppitunnilta ilman
opetukseen liittyvää syytä ei ole sallittua.
Kurinpito
Suunnitelma kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä
menettelytavoista on opetussuunnitelman liitteenä.
Rehtori tai opettaja voi ottaa oppilaan häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa
haltuunsa. Rehtori tai opettaja voi poistaa oppilaan oppitunnilta jäljellä olevan oppitunnin ajaksi.
Rehtori voi poistaa oppilaan koulusta jäljellä olevan koulupäivän ajaksi.
Koulun rehtorilla ja opettajilla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai
koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja
niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.
3. Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen
Nämä järjestyssäännöt ovat koulun opetussuunnitelman liitteenä. Ne ovat nähtävissä koulun
kotisivuilla ja koulun tiloissa.
Järjestyssäännöt hyväksyy koulun johtokunta.
Näitä järjestyssääntöjä voidaan tarvittaessa tarkistaa ja muuttaa. Muutokset hyväksyy koulun
johtokunta.

Toimintaohjeita välitunneille (oppilaiden tuottamaa)
On hyvä osata toimia yhdessä. En jätä ketään ulkopuolelle, vaan otan kaikki leikkiin mukaan.
Jos joku on yksin, menen juttelemaan ja pyydän mukaan. Jaan leluja, en omi niitä itselleni.
Tulee hyvä mieli, kun kunnioitetaan kaikkia. Autan toisia tarvittaessa. Olen luottamuksen
arvoinen. Pidän lupaukset. Osaan olla reilu eri tilanteissa. En satuta toisen tunteita.
En ärsytä enkä nimittele. En nimittele, lyö, töni enkä kosta.

Pelaan reilua peliä. Kannustan kaikkia, en vain yhtä. Jos toista sattuu, niin pitää mennä
kertomaan aikuiselle.
Nauramme yhdessä, emme toisille. Huumori ei saa olla toista loukkaavaa, vaan sen pitää olla
kaikkien mielestä hauskaa. Ei henkilökohtaisuuksiin meneviä läppiä.
Kerron kiusaamisesta aikuiselle. Riitatilanteissa kerron aikuiselle mitä tapahtui ja mikä oli oma
osuuteni asiassa. En valehtele tai huijaa.

