JUVANPUISTON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Juvanpuiston koulu
Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen
· Perusopetuslain §:n 29 4. momentin mukaan koulun järjestyssääntöjen
tarkoitus on edistää koulun turvallisuutta, sisäistä järjestystä,
viihtyisyyttä ja opiskelun esteetöntä sujumista.
Järjestyssäännöt koskevat kaikkia Juvanpuiston koulussa oppivelvollisuuttaan
suorittavia oppilaita. Järjestyssäännöt on laadittu lainsäädännön mukaan
hyödyntäen perusopetuslakia, vahingonkorvauslakia sekä järjestyslakia.
Alla karttakuva Juvanpuiston koulun alueesta. Välituntialue on rajattu mustalla
viivalla.

Järjestyssäännöt

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Osallistun opetukseen, ellei minulle ole myönnetty lupaa poissaoloon.
Käyttäydyn koulussa asiallisesti.
Kohtelen toisia ihmisiä kunnioittavasti ja arvostavasti.
Suoritan annetut tehtävät tunnollisesti.
Huolehdin omalta osaltani oppimisympäristön turvallisuudesta.
Pidän koulurakennuksen ja sen ympäristön siistinä ja roskattomana. En
vahingoita koulun omaisuutta, irtaimistoa tai kiinteistöä. Olen
korvausvelvollinen aiheuttamastani vahingosta.
7. Pysyn koulun alueella koulupäivän aikana, ellei poistumiseen ole
opetukseen liittyvää tai muuta annettua syytä.
8. En tuo kouluun vaarallisia tai koulutyötä häiritseviä esineitä tai aineita.

Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

Oppilaiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet
· Suomen perustuslain pykälät 16, 6, 7 ja 10, sekä YK:n lapsen oikeuksien
sopimus 28 ja 29 artikla oikeus koulutukseen ovat pohjana oppilaiden
oikeuksille, kuten oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus
yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen
vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan.
· Oppilailla on oikeus tasavertaiseen asemaan, sukupuolten väliseen tasaarvoon, sekä kielellisten, kulttuuristen ja uskonnollisten vähemmistöjen
oikeuksien toteutumiseen. (Perustuslaki 6 §).
· Kouluyhteisössä edistetään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen
huomioimista ja tasa-arvoista asemaa, sekä kulttuurisesti moninaisen
ilmapiirin ja kulttuurien välisten ymmärryksen ilmapiiriä.

· Kaikilla oppilailla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä,
oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, sekä oikeus lainsäädännössä
määriteltyihin palveluihin ja etuuksiin.
· Kaikki oppilaan oikeudet ja velvollisuudet löytyvät ohessa olevan linkin
takaa. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628#L7
· Juvanpuiston koulussa harjoitellaan kaikkien kanssa toimimista, ja
kiusaamiseen puututaan. Juvanpuiston koulussa on käytössä KiVa koulu ohjelma.

Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

Käyttäytyminen
· Otan muut ihmiset huomioon, noudatan henkilökunnan antamia ohjeita.
Annan toisille työ- ja opiskelurauhan. Tervehtiminen on kohtelias tapa
tavatessa.
· Oppilastöissä kuten esitelmissä tuotan itse omat sisältöni käyttäen
lähteitä. Merkitsen käyttämäni lähteet. Plagiointi ei ole sallittua.
· Käyttäydyn ruokalassa asiallisesti hyviä ruokailutapoja noudattaen.
· Saan käyttää päähineitä käytävillä ja ulkona. Luokissa ja ruokalassa
oleskellaan ilman päähinettä.
· Säilytän ulkovaatteet ja kengät niille osoitetussa paikassa. Käytän koulun
sisätiloissa sisäjalkineita.
· Pukeudun kouluun hyvän tavan mukaisesti loukkaamatta muita ja
tilanteeseen sopivalla tavalla. Esimerkiksi liikuntatunneilla käytän
hygieniasyistä liikuntavarusteita.
· Tulen oppitunneille ajoissa.
· Henkilötietolain ja rikoslain mukaan en julkaise toisista henkilöistä
otettua valokuva- tai videomateriaalia ilman asianomaisen lupaa
sosiaalisessa mediassa, internetissä tai muussa julkisessa paikassa.
Toisten kuvaaminen ilman lupaa ei kuulu hyviin tapoihin.
· Tuon kouluun arvoesineitä omalla vastuullani.
· En tuo kouluun energiajuomia.

Oleskelu ja liikkuminen
· Alakoululaisena vietän välitunnit ulkona. Yläkoululaisena saan olla sisällä
tai ulkona, lukuun ottamatta välituntia 13.15-13.30, jonka kaikki
viettävät ulkona.
· Käytän koulumatkalla heijastimia ja polkupyörällä ajettaessa kypärää.
Turvallisuus
· Ilmoitan koulutyötä, koulunkäyntiä tai koulun alueella olemista
vaarantavista vioista tai puutteista täytyy koulun henkilökunnalle.
· Säilytän mopot, mopoautot ja muut ajoneuvot koulupäivän ajan
yläkoulun päädyn parkkipaikalla ja pyörät pyörätelineissä.
· En aja koulun välituntialueella pyörällä enkä moottoriajoneuvolla.
· En heittele lumipalloja.
· Koulun alueella on tallentava kameravalvonta.
Tietokoneiden, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö
· Saan tuoda kouluun omia mobiililaitteita kuten matkapuhelimen,
kannettavan tietokoneen, tabletin tai älykellon omalla vastuullani.
Laitteet eivät saa häiritä omaa tai muiden opiskelua tai oppituntia. Pidän
laitteet häiriötä aiheuttamattomassa tilassa opetuksen aikana.
Opettajilla on oikeus rajoittaa laitteiden käyttöä, jos käytän niitä
kiusaamis- tai häiritsemistarkoituksessa. Alakoululaisena käytän
mobiililaitteita opettajan ohjeiden mukaisesti.

Kurinpito
· Perusopetuslain mukaisia kurinpitokeinoja ja muita seuraamuksia ovat
siivousvelvoite (35 § 3 mom.), kasvatuskeskustelu (35a §), jälki-istunto
(36 § 1 mom.), oppilaan määrääminen poistumaan (36 § 2mom.),
oppilaan opetukseen osallistumisen evääminen (36 § 3mom.), oppilaan
määrääminen tekemään kotitehtäviään (36 § 4mom.), kirjallinen
varoitus (36 § 1mom.) ja määräaikainen erottaminen (36 § 1 mom.).
· Perusopetuslain mukaisia turvaamistoimenpiteitä ovat oppilaan
poistaminen tilasta (36b §1 1 mom.), esineiden tai aineiden haltuunotto
(36d §), tavaroiden tarkastaminen (36b § 2. Mom.) ja voimakeinojen
käyttäminen (36d § 2. Mom.)
· Juvanpuiston koulussa ensimmäisestä rikkeestä saa kasvatuskeskustelua.
Toistuvista rikkeistä saa jälki-istuntoa. Väkivallan käytöstä saa suoraan
jälki-istuntoa.
· Perusopetuslain §:än 36e opettajilla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa
opiskelijan tavarat.
· Opettajilla ja rehtorilla on oikeus ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet
tai aineet tarvittaessa haltuunsa perusopetuslain pykälien 36d, 36f ja
36g mukaan.

· 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. Tämä perustuu
perusopetuslain pykäliin 36d, 36f ja 36g.

Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen
· Järjestyssäännöistä ilmoitetaan teemaviikoilla.
· Oppilaskunta tarkastaa säännöt vuosittain
· Nämä järjestyssäännöt ovat koulun opetussuunnitelman liitteenä. Ne
ovat nähtävissä koulun kotisivuilla ja koulun tiloissa. Järjestyssääntöjä
täydentävät toimintaohjeet ovat nähtävissä kaikissa perusopetuksen
luokissa.

