Kaarilan koulun järjestyssäännöt
1. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen
Perusopetuslakiin ja Kaarilan koulun yleisiin käytänteisiin perustuvien järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää
koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.
Järjestyssäännöt koskevat kaikkia koulun oppilaita, ja ne ovat voimassa koulupäivän aikana koulualueella,
joka rajoittuu Vallerinkadun, Rankasillankadun, koulun hiekkakentän sekä Vaakonpuiston eteläpään
rajaamaan alueeseen.
Järjestyssäännöt ovat voimassa myös varsinaisen kouluajan ja -alueen ulkopuolella esim. leirikouluissa,
opintoretkillä ja muussa vastaavassa koulun toiminnassa.
Järjestyssäännöistä tiedotetaan muun muassa koulun kotisivuilla, ja ne käydään oppilaiden kanssa läpi aina
lukuvuoden alkaessa. Järjestyssäännöt hyväksytään vuosittain lukuvuosisuunnitelman hyväksymisen
yhteydessä.

2. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet
Oppilaiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet
Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun,
henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan. Kaikkien
oppilaiden asema on tasavertainen huolimatta sukupuolesta, kielellisestä, kulttuurillisesta tai uskonnollisesta
taustasta.
Jokaisella oppilaalla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä, oikeus turvalliseen
opiskeluympäristöön sekä muihin lainsäädännössä määriteltyihin etuuksiin ja palveluihin. Jokaisen koulussa
työskentelevän tulee toimia oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä.
Oppilaan velvollisuudet
Oppilaan velvollisuus on osallistua opetukseen, kunnes hänen oppivelvollisuutensa on suoritettu, ellei
hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon. Oppilaan tulee suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä
asiallisesti. Päivänavaus sekä oppitunnit alkavat työjärjestyksessä ilmoitettuna aikana. Oppilaan on
saavuttava ajoissa oppitunnille. Luvattomasti aiheutuneet poissaolot tulee korvata.

3. Opiskelun esteetön sujuminen
Hyvä käytös
Jokaisen oppilaan tulee ottaa muut oppilaat huomioon koulun arjessa sekä edistää ja kunnioittaa työ- ja
opiskelurauhaa. Ketään ei saa kiusata. Tärkeää on noudattaa hyviä tapoja: tervehtiä, noudattaa ohjeita,
pukeutua asiallisesti, muistaa kohtelias ruokailukäyttäytyminen sekä välttää ruoan hävikkiä.
Koulussa ei saa kuvata ilman kuvattavan lupaa eikä toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota saa
julkaista ilman tämän lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa.
Kaikenlainen herjaavan ja loukkaavan materiaalin levittäminen toisesta oppilaasta tai koulun
henkilökunnasta on kiellettyä, ja sosiaalisessa mediassa tulee toimia vastuullisesti.
Energiajuomien tuominen ja käyttö koulussa on kielletty. Syöminen ja juominen oppitunneilla on sallittu vain
opettajan luvalla.
Oleskelu ja liikkuminen
Välitunnit tulee viettää joko ala-aulassa tai ulkovälituntialueella, johon kuuluu sadekatos sekä piha-alue, jota
rajaavat sadekatoksen päädystä alkava hiekkakäytävä sekä koulun B-siipi. Koulualueelta ei saa poistua
ilman lupaa tai muuta perusteltua syytä koulupäivän aikana. Mopolla tai vastaavalla moottoriajoneuvolla ei

ole lupa siirtyä kesken koulupäivän. Tästä voidaan poiketa huoltajan suostumuksella silloin, kun oppitunnit
pidetään koulualueen ulkopuolella ja ne joko aloittavat tai päättävät oppilaan koulupäivän.
Päällysvaatteet säilytetään oppituntien ja ruokailun ajan naulakossa.
Koulupäivän aikana sairastunut oppilas voi poistua koulusta terveydenhoitajan, rehtorin tai opettajan luvalla.
Huoltaja on velvollinen ilmoittamaan oppilaan poissaolosta viipymättä hänen opettajalleen tai
luokanvalvojalleen.
Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen
Jokaisen tulee huolehtia koulun omaisuudesta, oppimateriaaleista ja omista tavaroista sekä kunnioittaa
toisen omaisuutta. Oppilas on velvollinen korvaamaan tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttamansa
vahingot. Aiheutuneesta tai havaitusta vahingosta tulee viipymättä ilmoittaa koulun aikuiselle. Jokainen on
velvollinen siivoamaan roskaamisesta syntyvät jäljet.
Polkupyörät, mopot ja mopoautot tulee säilyttää niille osoitetuilla paikoilla.
Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö
Tietokoneen, matkapuhelimen tai muun mobiililaiteen käyttö oppituntien, ruokailun tai muun
opetussuunnitelman mukaisen opetuksen aikana on kielletty ilman opettajan lupaa. Laitteista ja niiden
käytöstä ei saa aiheutua häiriötä.
Koulu ei vastaa oppilaan omalle laitteelle sattuvasta vahingosta eikä ole näin ollen korvausvelvollinen.

4. Turvallisuus ja kurinpito
Lailla kiellettyjen, vaarallisten tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettujen esineiden tai aineiden
tuominen kouluun ja käyttö koulussa on kiellettyä. Tällä tarkoitetaan muun muassa alkoholia, tupakkalain
tarkoittamia tupakkaa ja tupakkatuotteita, huumausaineita, veitsiä, ampuma-aseita, voimakkaita
laserosoittimia sekä vastaavia esineitä ja aineita.
Turvallisuuteen liittyvästä viasta tai puutteesta, tapaturmasta tai vaaratilanteesta on ilmoitettava viipymättä
koulun henkilökuntaan kuuluvalle. Turvallisuutta valvotaan koulun sisällä ja ulkoalueilla valvontakameroin.
Lumipallojen heitto koulun pihalla on kielletty.
Koulussa noudatetaan kurinpitokeinoina perusopetuslain (35 - 36i §) mukaisia kurinpitokeinoja tai muita
seuraamuksia: siivousvelvoitetta, kasvatuskeskustelua, jälki-istuntoa, luokasta poistamista, opetukseen
osallistumisen epäämistä, kotitehtävien tekemiseen jättämistä koulupäivän jälkeen, esineiden tai aineiden
haltuunottoa sekä tavaroiden tarkistamista tarpeen mukaan.
Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa oppilaan tavarat sekä lupa ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet
tai aineet tarvittaessa haltuunsa.
Rehtorilla ja opettajalla 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.

5. Alakoulun lisäykset ja poikkeukset järjestyssääntöihin
Välitunnit vietetään ulkona välituntialueella. Välitunnille kuljetaan B-portaan uloskäynnin kautta.
Matkapuhelimen ja mobiililaitteiden käyttö on kielletty koulupäivän aikana. Laitteet säilytetään
häiritsemättömässä tilassa koululaukussa (ei taskussa eikä pulpetissa).
Välipalojen syönnistä sovitaan opettajan kanssa erikseen. Kioskissa saa asioida vain, jos koulupäivä kestää
klo 14.50 asti.

