Hyvät tavat
Ole ystävällinen ja kohtelias kaikkia kohtaan.
Kiusaaminen, toisen vahingoittaminen tai uhkailu
on kielletty.
Ilmoita henkilökunnalle heti jos havaitset
kiusaamista.

Työrauha
Tee työsi tunnollisesti ja pidä yllä työrauhaa.
Toimi ohjeiden mukaisesti.
Jos oppilas ei noudata koulun järjestystä tai
käyttäytyy muutoin sopimattomasti tai on
tehtävissään huolimaton, voi opettaja nuhdella tai
ojentaa häntä.
Koulun ojentamiskeinoja ovat nuhtelu, luokasta
poistaminen, loppupäiväksi koulusta
poistaminen, enintään kahden tunnin jälkiistunto, rehtorin antama kirjallinen varoitus
sekä perusopetuslain mukainen erottaminen.
Opettaja voi jättää kotitehtävänsä laiminlyöneen
oppilaan tekemään johdollaan kyseisiä tehtäviä
tunnin ajaksi kerrallaan.

Välitunnit
Siirry välitunnin alkaessa ulos viivyttelemättä.
Sisällä saa olla vain opettajan luvalla.
Pysy välitunnilla koulun alueella.
Kivien, lumipallojen yms. heittely on kielletty sekä
koulussa että koulumatkalla.
Välitunnin päätyttyä siirry viivyttelemättä
oppitunnille.

Kouluympäristö ja koulutarvikkeet
Liiku sisätiloissa rauhallisesti kävellen.
Käsittele koulutarvikkeita ja koulun omaisuutta
huolellisesti.
Jos oppilas vahingoittaa koulun tai toisen henkilön
omaisuutta tahallisesti huolimattomalla tai
vallattomalla käytöksellään, hän on
korvausvelvollinen.
Vahingosta tai ilkivallasta on ilmoitettava rehtorille,
opettajalle tai koulunkäyntiavustajalle.
Palauta tavarat käytön jälkeen paikoilleen.
Toisten tarvikkeita voi käyttää vain omistajan luvalla.
Jätä rahat ja arvokkaat esineet kotiin.
Pidä koulu ja ympäristö siistinä.

Koulumatkat
Saavu kouluun ajoissa, ei kuitenkaan liian aikaisin.
Lähde kotimatkalle heti koulun päätyttyä ja
suoriudu matkastasi viipymättä.
Käytä heijastinta aina pimeinä vuodenaikoina
koulumatkoilla.

Käytä pyöräilykypärää aina pyöräillessäsi.
Polkupyörää talutetaan koulun alueella.
Jätä polkupyörä tai mopo sille varatulle alueelle
päivän ajaksi.
Koulukuljetuksissa olevien oppilaiden tulee
noudattaa niin koulun kuin myös kuljettajan antamia
ohjeita.

Ruokailu
Käyttäydy rauhallisesti ja syö monipuolisesti ja
terveellisesti, hyviä ruokailutapoja noudattaen.

Tupakointi ja päihteet
Tupakointi ja tupakointivälineiden hallussapito
koulualueella on kielletty.
Koulussa ei saa esiintyä päihteiden vaikutuksen
alaisena.

Matkapuhelin,
välineet

kamerat

ja

tietotekniset

Matkapuhelin pidetään oppitunneilla äänettömänä
ja pois näkyvistä.
Kännykän käyttö sekä äänittäminen, kuvaaminen
tai muu tekninen tallentaminen on oppitunnin
aikana ja koulun toiminnan yhteydessä kielletty
ilman rehtorilta, luokanvalvojalta tai opettajalta
saatua erillistä lupaa. Yksityisyyden suoja on
suojattu perustuslaissa (perustuslaki 10 §) ja
muissa säännöksissä.
Vieraile ainoastaan opettajan ohjeistamilla wwwsivuilla koulussa.

Liikuntatunnit
Pukeudu ja varustaudu liikuntatunneille opettajan
antamien ohjeiden mukaisesti, muista myös
peseytymisvälineet.
Käytä luistelupeleissä kypärää.

Tapaturmat ja sairastuminen
Tapaturman sattuessa ilmoitetaan siitä viipymättä
lähimmälle opettajalle. Tapaturmasta tehdään aina
myös tapaturmailmoitus, joka toimitetaan kansliaan.
Jos oppilas sairastuu koulussa ollessaan, hänen on
ilmoitettava välittömästi asiasta opettajalle,
kouluterveydenhoitajalle, tai koulunkäyntiavustajalle.

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

Hyväksytty koulutuslautakunnassa 12.12.2007.
Tärkeimmät opetuksessa noudatettavat lait ja asetukset: Perusopetuslaki 21.8.1998/628 ja perusopetusasetus 20.11.1998/852.

