MIKKELÄN KOULUN JÄRJETYSSÄÄNNÖT (2017)
Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen
Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä ja opiskelun esteetöntä sujumista sekä
kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana ja koulun
järjestämillä opintoretkillä. Mikkelän koulun piha-alue ulottuu koulun toisesta päädystä keltaiselta aidalta
urheilukentän toiseen reunaan vihreälle päätyaidalle, keskellä pihaa matala lauta-aita rajaa piha-alueen,
kevyen liikenteen väylä ei ole piha-aluetta. (Liitteenä kartta välituntialueesta). Vierailuilla, retkillä ja
opintokäynneillä noudatan koulun järjestyssääntöjä ja retkeä varten annettuja ohjeita.
Järjestyssäänöissä annetaan lainsäädäntöä tarkentavia koulun turvallisuuteen ja viihtyisyyden kannalta
tarpeellisia määräyksiä käytännön järjestelyistä ja asianmukaisesta käyttäytymisestä.
Järjestyssäännöt sisältävät yleisiä koulussa noudatettavia sääntöjä. Rehtorin ja opettajan tulee puuttua
lainsäädännön vastaiseen käyttäytymiseen, vaikkei järjestyssäännöissä asiasta määrättäisi.
Mikkelän koulun järjestyssääntöjä tarkentavia ohjeita annetaan lukuvuosittain tarkistettavassa
toimintaohjeessa
Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen.
Hyvä käytös
Koulupäivän aikana käyttäydyn hyvien tapojen mukaisesti.
Kunnioitan toisia ja huomioin toiset.
Olen reilu peleissä ja leikeissä.
Noudatan ohjeita.
Saavun ajoissa oppitunneille.
Edistän ja kunnioitan työ- ja opiskelurauhaa.
Annan ruokailurauhan ja noudatan hyviä ruokailutapoja.
Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon.
Pukeudun asiallisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Huomioin, etten pukeudu loukkaavalla tavalla tai hyvän
tavan vastaisesti.
Oleskelu ja liikkuminen
Liikun rauhallisesti käytävillä.
Liikun ja leikin turvallisesti välitunneilla.
Välitunnit vietän koulun alapihalla.
Siirryn ripeästi välitunnille. Ilman lupaa en jää sisälle tai tule sisälle välitunnilta.
En poistu koulun alueelta koulupäivän aikana ilman opetukseen liittyvää tai muuta perusteltua syytä.

Siisteys ja ympäristö
Pidän hyvää huolta koulun omaisuudesta, oppimateriaaleista ja omista tavaroistani. Kunnioitan toisten
omaisuutta.
Jos tuon kouluun rahaa tai arvoesineitä, niin ne ovat omalla vastuullani.
En roskaa ympäristöä.
Jos tahallaan tai tuottamuksellisesti aiheutan vahinkoa tai epäjärjestystä koulun tai toisen omaisuudelle, olen
sen velvollinen puhdistamaan, järjestämään ja korvaamaan.
Turvallisuus
Kaikilla oppilailla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, jossa on hyvä opiskella.
En kiusaa, häiritse tai kohtele muita väkivaltaisesti.
Minun tulee ilmoittaa turvallisuuteen liittyvästä viasta tai puutteesta koulun henkilökuntaan kuuluvalle.
En tuo kouluun vaarallisia esineitä.
Noudatan koulumatkalla liikennesääntöjä ja liikun turvallisesti.
Koulun alueella polkupyörillä tai mopoilla liikkuminen ei ole sallittua. Polkupyörät säilytetään erikseen
merkityillä pyöräpaikolla.
Oppituntien ja välituntien käyttäytymisohjeet ovat vuosittain tarkistettavissa toimintaohjeissa.
Käytän mobiililaitteita opettajan ohjeiden mukaisesti oppituntien tai muun opetussuunnitelman mukaisen
opetuksen aikana. En lähetä oppitunneilta suoratoistona lähetettyä kuvaa tai ääntä ilman opetukseen liittyvää
syytä Käyttäydyn asiallisesti sosiaalisessa mediassa.
Kurinpito
Opetussuunnitelman liitteenä on suunnitelma kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen
käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista.
Koulun rehtorilla ja opettajilla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla
tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteen olevan
oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.
Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen
Järjestyssäännöt ovat opetussuunnitelman liitteenä. Järjestyssäännöt ovat esillä koulun tiloissa ja koulun
kotisivuilla.
Järjestyssäännöt käydään läpi oppilaiden kanssa lukuvuosittain ja aina tarvittaessa. Järjestyssäännöt
esitellään huoltajille vanhempainilloissa.
Koulun järjestyssäännöt hyväksyy johtokunta. Järjestyssääntöjä voidaan tarvittaessa muuttaa ja tarkistaa.

