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Siuntion kunnan järjestyssäännöt:
Aleksis Kiven koulu, Päivärinteen koulu ja Sjundeå svenska skola
Siuntion kunnan järjestyssäännöt täydentävät voimassa olevia perusopetusta ja opetuksen järjestämistä
sääteleviä lakeja ja asetuksia (mm. perustuslaki, perusopetuslaki, henkilötietolaki, pelastuslaki ja
tieliikennelaki).
1. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen
Sääntöjen avulla pyritään edistämään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä
kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Koulun järjestyssäännöt ovat voimassa ajan, jolloin oppilas
osallistuu opetussuunnitelman tai opetuksen järjestäjän muun suunnitelman mukaiseen opetukseen tai
toimintaan. Järjestyssääntöjen lisäksi kouluilla voi olla erillisiä lisäohjeistuksia tukemassa turvallista ja
viihtyisää koulutoimintaa. Koulukohtaiset lisäohjeistukset laaditaan oppilaskunnan ja opetushenkilöstön
yhteistyöllä ja liitetään osaksi koulujen lukuvuosittaista toimintasuunnitelmaa. Huoltajia kuullaan
järjestyssäännön laadinnassa.
2. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet
Oppilailla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen kohteluun.
Oppilailla on oikeus henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja yksityiselämän suojaan. Siuntion
kouluissa käytetään erilaisia toimintamalleja ristiriitatilanteiden ennaltaehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi.
Oppilailla on tasavertainen asema sekä tasa-arvo sukupuolten välillä. Kielellisten, kulttuuristen ja
vähemmistöjen oikeudet on myös toteuduttava.
Oppilaalla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä sekä oikeus turvalliseen
opiskeluympäristöön. Oppilailla on oikeus osallistua koulun toimintaan ja kehittämiseen sekä ilmaista
mielipiteensä oppilaiden asemaan liittyvistä asioista ottaen huomioon oppilaan ikä, kehitystaso ja muut
edellytykset. Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen1 ja huolehtia omasta koulunkäynnistä
tunnollisesti.
Epäasiallisen tiedon ja materiaalin esittäminen ja levittäminen on kielletty.
Kouluun pukeudutaan asianmukaisesti.
3. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen
Hyvä käytös
Kouluyhteisön jäsenet noudattavat hyviä tapoja ja hyvää käytöstä kaikessa koulutoiminnassa. Jokainen
kantaa vastuun hyvästä koulupäivästä.
Toisesta henkilöstä otettua tai tehtyä kuvaa, videota tai muunlaista tallennetta ei saa julkaista ilman tämän
lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa.
Oppilastöihin ei saa kopioida tekstiä tai kuvia ilman lupaa lähdettä ilmaisematta.
Ruokailussa noudatetaan hyviä ruokailutapoja.
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Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon.
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Turvallisuus, oleskelu ja liikkuminen
Koulunalueelta poistutaan koulupäivän aikana ainoastaan rehtorin tai opettajan luvalla, välitunnit vietetään
välituntialueella.
Kaikki kouluyhteisön jäsenet ovat velvollisia ilmoittamaan havaitsemastaan viasta tai puutteesta koulun
omaisuudessa, oppimateriaaleissa tai muussa kouluympäristössä.
Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen
Jokaisella on vastuu huolehtia kouluympäristön ja -toiminnan siisteydestä, turvallisuudesta ja
viihtyisyydestä. Harraste- ja kulkuvälineet säilytetään niille osoitetuille paikoilla koulupäivän aikana.
Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö
Oppituntien aikana tietokoneita, matkapuhelimia ja muita mobiililaitteita käytetään erillisen ohjeistuksen
mukaan. Matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttöä voidaan rajata koulupäivän aikana.
Mobiililaitteita käytetään vastuullisesti kunnioittaen toisten koskemattomuutta ja yksityisyyttä.
4. Päihteet ja vaaralliset esineet
Lailla kiellettyjen, vaarallisten tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettujen esineiden tai aineiden
tuominen kouluun on kiellettyä.
Tupakointi, tupakkatuotteiden, päihteiden ja huumausaineiden hallussapito, käyttö ja välittäminen ovat
kiellettyä.
5. Kurinpito
Opetushenkilöstöllä on oikeus ja velvollisuus puuttua havaittuihin epäkohtiin ja järjestyssääntöjen
rikkomisesta voidaan rangaista perusopetuslain mukaisesti.
6. Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen
Järjestyssäännöt ovat voimassa toistaiseksi. Niitä seurataan jatkuvasti ja tarkistetaan tarpeen mukaan.
Järjestyssäännöt hyväksytään jaostoissa.

