PALTAMON KONTIOMÄEN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
1. Koulualueen rajat:
Lännestä alkaen koulun jalkapallokenttä - uusi viitostie mainoskyltti - seurakuntakoti - koulurakennus.
2. Oppitunnit:
Oppilas tulee oppitunnille täsmällisesti, läksyt tehtyinä, kaikki tarvikkeet mukanaan ja
kännykkä äänettömänä. Oppilas antaa työrauhan ja osallistuu aktiivisesti
tuntityöskentelyyn. Oppilaan käyttäytyy asiallisesti ja noudattaa opettajan sekä
henkilökunnan antamia ohjeita.
3. Välitunnit:
Oppilas menee ulos välitunniksi ja on välitunnin koulun piha-alueella. Oppilas tarvitsee
opettajan luvan poistuakseen koulualueelta kesken päivin. Välitunnilta palataan heti kellon
soitua luokkaan. Sisään tultaessa ulkovaatteet ja kengät jätetään naulakkoon.
4. Koulumatkat:
Oppilas on koululainen koulumatkoilla ja hän noudattaa liikennesääntöjä sekä
käyttäytymisohjeita myös matkoilla. Kouluautoissa noudatetaan kuljettajan antamia ohjeita
ja käyttäydytään asiallisesti ja kohteliaasti. Koulualueella pyörät ym. välineet jätetään
asianmukaisiin paikkoihin. Pyörällä ajelu on välitunnin aikana kielletty, samoin oleilu
pyörien seisontapaikalla. Toisten pyöriin ym. välineisiin ei saa koskea.
5. Odotustunnit:
Oppilaalla on mahdollisuus odotustuntien aikana hyödyntää tietokoneita, liikuntasalia ja ns.
askarteluluokkaa kohdassa 7. mainituin ehdoin.
6. Ruokailu:
Oppilas osallistuu kouluruokailuun, totuttautuu uusiin ruokiin ja makuihin sekä ruokailee
hyviä ruokailutapoja noudattaen.
7. Yhteiset tilat ja välineet:
Oppilas käsittelee koulun omaisuutta huolellisesti ja pitää omalta osaltaan ympäristön
siistinä ja järjestyksessä. Oppilaan on ilmoitettava vahingosta tai ilkivallasta opettajalle.
Tahallaan aiheutetut vahingot ja ilkivallan teot korvataan. Oppilaan omat välineet on
varustettava nimellä. Arvokasta omaisuutta tai rahaa ei tarpeettomasti tuoda kouluun ja ne
ovat koulussa aina oppilaan omalla vastuulla (koskee myös matkapuhelimia!).
8. Poissaolot:
Aiheettomia poissaoloja ei sallita. Oppilaan huoltajat pyytävät lapselleen poissaololuvan
opettajalta etukäteen muissa kuin sairastapauksissa. Kolme päivää pitemmät
poissaololuvat pyydetään rehtorilta kirjallisesti ja viikkoa pitemmät luvat sivistystoimen
osastopäälliköltä. Sairaudesta johtuvissa poissaoloissa huoltaja on velvollinen

ilmoittamaan koululle syyn oppilaan poissaolosta joko soittamalla tai kirjallisesti (es.
Wilma) kolmen päivän kuluessa sairastumisesta.
9. Tapaturmat:
Tapaturman tai vahingon sattuessa oppilaan on heti ilmoitettava asiasta opettajalle.
10. Tupakointi, päihteet tai huumeet:
Oppilas noudattaa tupakkalain määräyksiä eikä käytä päihteitä eikä huumeita.
11. Opettajien ja henkilökunnan ohjeet:
Oppilas noudattaa opettajien ja henkilökunnan antamia ohjeita.
12. Voimassaolo:
Järjestyssäännöt ovat aina voimassa koulun tiloissa, tapahtumissa, retkillä ja
koulumatkalla. Sovittuja sääntöjä ja ohjeita rikkova, sopimattomasti käyttäytyvä tai
tehtävänsä laiminlyönyt oppilas syyllistyy rikkomukseen ja hänet saatetaan teostaan
vastuuseen.

