Liedon Keskuskoulun järjestyssäännöt 1.8.2017 alkaen
Järjestyssääntöjen tavoitteena on edistää opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön
hyvinvointia ja turvallisuutta. Perusopetuslain (29 §) mukaan jokaisella oppilaalla on oikeus
turvalliseen oppimisympäristöön.
Tämän takia minä Liedon Keskuskoulun oppilaana toimin seuraavalla tavalla:
Hyvä käytös


Olen ystävällinen ja kohtelias kaikkia kohtaan.



Noudatan annettuja ohjeita.



Saavun ajoissa oppitunneille.



Pidän mukanani tarvittavat työvälineet.



Riisun ulkovaatteeni ja päähineeni heti oppitunnin alkaessa.



Otan selvää koulunkäyntiin liittyvistä tehtävistä ja aikatauluista.

Oleskelu ja liikkuminen


Vietän välituntini ulkona koulun välituntialueella (ks liite/linkki).



Poistun välituntialueelta vain saatuani opettajalta luvan.



Syön oikealla ruokailuvuorolla ja noudatan hyviä pöytätapoja.



Jätän kulkuneuvoni sille osoitetulle alueelle koko koulupäivän ajaksi.



Koulukuljetuksessa noudatan niin koulun kuin kuljettajankin antamia ohjeita.

Kouluympäristöstä ja –yhteisöstä huolehtiminen


Pidän huolta omista ja koulun tavaroista sekä kunnioitan toisten omaisuutta.



Pidän koulutilat siisteinä ja siivoan jälkeni.



Ilmoitan vahingosta, ilkivallasta tai kiusaamisesta koulun henkilökunnalle.

Turvallisuus


Olen vastuussa omaisuudestani.



Vältän toisia ja omaisuutta vahingoittavaa käytöstä.



Ilmoitan sairastumisesta tai tapaturmasta kouluterveydenhoitajalle tai opettajalle.



Edistän liikenneturvallisuutta käyttämällä heijastinta ja kypärää sekä noudattamalla
liikennesääntöjä.



Tiedän, että koulun alueella on kameravalvonta.

Elektroniikkalaitteiden käyttö


Säilytän matkapuhelimeni ja muut laitteet niille osoitetussa paikassa.



Käytän puhelintani vain opettajan luvalla ja olen tietoinen, että opettaja voi takavarikoida
oppituntia tai oppimista häiritsevän laitteen.



Toimin vastuullisesti ja kunnioittavasti sosiaalisessa mediassa.

Kurinpito


Ymmärrän, että järjestyssääntöjen rikkomisesta sekä koulunkäyntiin liittyvistä
laiminlyönneistä seuraa perusopetuslain mukainen kasvatuskeskustelu tai kurinpitotoimi.

Liedon Keskuskoulussa noudatetaan Suomen lakia ja siitä syystä


kiusaaminen ja häirintä on kielletty.



tupakkatuotteiden käyttö on kielletty koulualueella ja koulun tapahtumissa.



tupakkatuotteiden ja muiden laissa kiellettyjen esineiden ja aineiden kouluun tuominen ja
hallussapito on kielletty alle 18-vuotiailta.



huumeiden ja päihteiden käyttö, hallussapito ja vaikutuksen alaisena esiintyminen on
kielletty koko koulualueella ja koulun tapahtumissa.




luvaton äänittäminen, kuvaaminen ja muu tekninen tallentaminen on kiellettyä.
toisesta otetun valokuvan ja videon julkaiseminen ilman lupaa on kiellettyä, jos henkilö
voidaan kuvasta tai videosta tunnistaa.



oppilas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon.



oppilailla on tapaturmavakuutus.

Niissä asioissa, joista ei järjestyssäännöissä erikseen mainita, noudatetaan voimassa olevia lakeja,
asetuksia ja opetushallinnon antamia ohjeita ja säädöksiä sekä muita koulun antamia ohjeita.
Välituntialue:

