Kasvatus- ja opetuspalvelut

KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
1. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja noudattaminen
Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Lainsäädäntö ja järjestyssäännöt
koskevat jokaista koulun oppilasta tasavertaisesti.
Kouluajaksi katsotaan koulun työjärjestyksen mukainen työpäivä, koulumatkat sekä koulun
toimesta järjestettävät juhlat, leirikoulut, retket, urheilukilpailut, tutustumismatkat tms.
Oppitunnin pituus on 60 minuuttia, josta opetusta on vähintään 45 minuuttia. Opetusta
voidaan jaksottaa toisinkin työpäivää lyhentämättä. Koulualueesta on yksiköittäin erillinen
karttaliite toimintayksiköissä.
2. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet
2.1 Oppilaiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet
Jokaisella oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, yhdenvertaiseen ja tasaarvoiseen kohteluun, henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä yksityiselämän suojaan. Kouluissa noudatetaan yhtenäistä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Oppilaalla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä, oikeus turvalliseen
työympäristöön sekä muihin lainsäädännössä määriteltyihin etuuksiin ja palveluihin. Kouluissa on suunnitelmat, jossa oppilasta suojataan väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä.
Oppilaalla on oikeus fyysiseen ja psyykkiseen koskemattomuuteen. Kiusaaminen on kielletty.
2.2 Oppilaan velvollisuudet
Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti
myönnetty vapautusta. Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä
asiallisesti (Pol 35§).
Jos oppilas ei tule kouluun, on hänen huoltajansa velvollinen samana päivänä ilmoittamaan
syyn luokanopettajalle / luokanohjaajalle. Oppilaan poissaoloon koulusta on pyydettävä lupa. Luvan enintään viiden (5) koulupäivän poissaoloon myöntää luokanopettaja / luokanohjaaja ja rehtori 6 – 20 koulupäivän poissaoloon. Yli 20 koulupäivän poissaoloon luvan
myöntää kasvatus- ja opetusjohtaja.
Toisen omaisuuden rikkominen, vahingoittaminen ja varastaminen on kielletty. Oppilaan
velvollisuudesta korvata aiheuttamansa vahinko säädetään vahingonkorvauslaissa.

Käyntiosoite:

Hallintoaukio
61800 KAUHAJOKI

Postiosoite:

PL 500
61801 KAUHAJOKI

Puhelin: (06) 24132000 (vaihde)
Telekopio: (06) 24132009
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Kasvatus- ja opetuspalvelut

Koulussa noudatetaan lisäksi yleisiä peruskoulua koskevia säännöksiä, koulujen täsmennettyjä järjestyssääntöjä sekä rehtorin, opettajan tai koulun muun henkilökunnan antamia ohjeita.
3. Turvallisuus, viihtyvyys ja opiskelun esteetön sujuminen
3.1 Hyvä käytös
Oppilaan tulee käyttäytyä hyvien tapojen mukaisesti ja toiset huomioon ottaen. Lisäksi oppilaan
tulee edistää työ- ja opiskelurauhaa sekä noudattaa hyviä ruokailutapoja. Pukeutumisen tulee olla
asiallista ja kuhunkin tilanteeseen tarkoituksenmukaista. Oppitunneille saavutaan viivyttelemättä,
asianmukaiset varusteet mukana ja kotitehtävät tehtyinä.
Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman tämän lupaa internetissä,
sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa. Oppilastöihin ei saa kopioida tekstiä tai kuvia luvatta lähdettä ilmaisematta.
3.2 Oleskelu ja liikkuminen
Välitunti vietetään koulualueella. Koulualueelta saa kesken koulupäivän poistua vain opettajan luvalla. Sisätiloissa liikutaan kävellen. Koulumatka kuljetaan lyhintä turvallista reittiä pitkin. Yläkoulussa lukujärjestyksen mukaiset siirtymät kouluyksiköiden välillä kuljetaan lyhintä turvallista reittiä,
liikennesääntöjä noudattaen.
3.3 Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen
Jokainen pitää omalta osaltaan huolta koulualueen siisteydestä. Roskaaminen on kielletty. Roskaaminen edellyttää jälkien siivoamista. Oppikirjoja ja muuta koulun omaisuutta tulee käsitellä
huolellisesti. Oppilas on velvollinen korvaamaan koulun omaisuudelle tahallisesti tai huolimattomuudellaan aiheuttamansa vahingon tai puhdistamaan ja järjestämään paikat tai esineet alkuperäiseen kuntoon.
3.4 Turvallisuus
Oppilas on velvollinen ilmoittamaan koulun henkilökunnalle havaitsemansa puutteen tai vian. Polkupyörät, mopot ja muut kulkuneuvot säilytetään niille varatuilla paikoilla koulupäivän ajan. Koulukohtaiset turvallista toimintaympäristöä edistävät ohjeistukset löytyvät koulujen omista toimintaohjeista.
3.5 Tietokoneen, matkapuhelimen ja muiden mobiililaitteiden käyttö
Koulun tietokoneita ja muita mobiililaitteita sekä oppilaan omia laitteita käytetään oppituntien tai
muun opetussuunnitelman mukaisen opetuksen aikana opettajan antamien ohjeiden mukaisesti.
Opetusta häiritsevä käyttö on kielletty.
3.6 Päihteet ja vaaralliset aineet
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Lailla kiellettyjen, vaarallisten tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettujen esineiden tai aineiden tuominen kouluun on kielletty. Kielto koskee mm. tupakkaa ja tupakkatuotteita, alkoholia,
huumausaineita, veitsiä, ampuma-aseita, voimakkaita laserosoittimia sekä vastaavia esineitä ja
aineita. Sähkötupakka rinnastetaan tupakkatuotteisiin ja sen käyttö kouluaikana on kielletty.
Opettajalla tai rehtorilla on oikeus tarkastaa oppilaan tavarat ja tarvittaessa ottaa häiritsevät tai
vaaralliset esineet tai aineet haltuunsa.
3.7 Kurinpito
Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muutoin rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai
kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai loukkaavasti, voidaan ensisijaisena toimenpiteenä määrätä osallistumaan kasvatuskeskusteluun koulupäivän aikana tai sen
ulkopuolella.
Oppilaalle voidaan myös määrätä rangaistus (Pol 36§). Rangaistuksena voi olla luokasta poistaminen, opetuksen epääminen loppupäiväksi, enintään kahden tunnin jälki-istunto, kirjallinen varoitus
tai erottaminen enintään kolmeksi kuukaudeksi.
Jälki-istunnossa voidaan teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä, harjoituksia ja tehtäviä, joiden tulee
olla kasvatusta, opetusta ja kehitystä tukevia. Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään.
Rehtorilla ja opettajalla on oikeus poistaa luokkahuoneesta taikka koulun tilaisuudesta oppilas,
jonka käyttäytyminen tilanteeseen nähden ei ole hyväksyttävää (Pol 36 b §). Oppilaalle järjestetään valvonta.
Rehtorilla tai koulun opettajalla on oikeus työpäivän aikana ottaa haltuunsa oppilaalta kielletty
esine tai aine, jolla oppilas häiritsee opetusta tai oppimista. Samoin heillä on oikeus tarkastaa oppilaan mukana olevat tavarat, oppilaan hallinnassa olevat koulun säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaatteensa, mikäli epäilyksen alla on kielletty esine tai aine (Pol 36 d-e §).
Rehtorilla tai opettajalla on velvollisuus ilmoittaa koulumatkalla tietoonsa tulleesta häirinnästä,
kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai
muulle lailliselle edustajalle.
4. Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen
Säännöt käydään läpi oppilaiden ja henkilöstön kanssa aina lukuvuoden alussa. Säännöt ovat nähtävillä koulujen kotisivuilla sekä koulun ilmoitustaululla tai luokissa. Sääntöjen toimivuutta arvioidaan vuosittain vuosisuunnitelman laatimisen yhteydessä.
Näiden järjestyssääntöjen lisäksi kouluilla on omat täsmennetyt toimintaohjeet.
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