Viherlaakson
alakoulun
järjestyssäännöt

-historiaa elänyt, sydämeltään
moderni ja lämmin
LIITE. koulurakennus ja välituntialue
viivoitettu alue = koulun välituntialue
väritetty alue = koulurakennus

1 Viherlaakson alakoulun järjestyssäännöt

4 Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

2 Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Nämä järjestyssäännöt ovat koulun opetussuunnitelman liitteenä ja ne ovat
nähtävissä koulun kotisivuilla ja koulun tiloissa.

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää Viherlaakson kouluyhteisön
turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Niiden tavoitteena on luoda sujuva ja toiset
huomioon ottava koulun yhteinen toimintakulttuuri, jossa jokaisella
oppilaalla on oikeus yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoisuuteen.

Järjestyssäännöt käydään läpi oppilaiden kanssa lukuvuosittain ja järjestyssäännöistä tiedotetaan huoltajia mm. vanhempainilloissa.

Järjestyssäännöt sisältävät yleisiä koulussa noudatettavia sääntöjä. Koulun
kasvatustehtävään kuuluu oppilaiden ohjaaminen hyvään käytökseen ja
vastuullisuuteen. Säännöt ovat näin voimassa oppilaan ollessa koulussa tai
osallistuessa koulun toimintaan koulun ulkopuolella, kuten luokkaretkillä,
erilaisissa tapahtumissa tai tilaisuuksissa. Koulun järjestyssääntöjä tulee
noudattaa oppilaan saapuessa koulun piha-alueelle ennen koulupäivän
alkua ja niitä tulee noudattaa myös kotimatkan alkaessa, välittömästi koulupäivän päätyttyä, koulun alueella.
Lisäksi rehtorin ja opettajan tulee puuttua lainsäädännön vastaiseen käyttäytymiseen, vaikkei järjestyssäännöissä asiasta määrättäisi. Jokaisella
oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty
lupaa poissaoloon.
Koulun alue määritellään järjestyssääntöihin liitetyssä kartassa.
3 Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen
Hyvä käytös
Koulupäivän aikana tulee käyttäytyä hyvien tapojen mukaisesti. Hyviin tapoihin kuuluvat tervehtiminen, toisten huomioon ottaminen, työ- ja opiskelurauhan edistäminen ja kunnioittaminen sekä ohjeiden noudattaminen.
Kouluruokailussa ja koulun järjestämässä välipalamyynnissä noudatetaan
hyviä ja terveellisiä ruokailutapoja. Huolehdimme hygieniasta pesemällä
kädet ja käyttämällä ruokaillessa asiaan kuuluvia välineitä. Kouluruokailussa harjoitellaan maistamaan monipuolisesti ruokia ja annetaan kaikille
mahdollisuus rauhalliseen ruokailuun. Kohtelias kiitos –sana päättää ruokailun.
Hyvään käytökseen kuuluu asiallinen pukeutuminen, joka ei loukkaa ketään muuta, sekä tarkoituksenmukainen ja säänmukainen pukeutuminen.
Vaatteita säilytetään niille osoitetuissa paikoissa ja koulun sisätiloissa liikutaan ilman päähinettä. Ulkokengät riisutaan ja puetaan aulatiloissa, jotta
oppilaat voivat hyödyntää koulun käytävätiloja miellyttävällä tavalla pitkin
koulupäivää.

Järjestyssäännöt tarkistetaan säännöllisesti ja niitä voidaan tarvittaessa
muuttaa. Muutokset hyväksyy koulun johtokunta.
Nämä järjestyssäännöt ovat astuneet voimaan johtokunnan hyväksynnän
jälkeen, helmikuun alusta 2017 alkaen.

Koulun kotisivuilta https://www.espoo.fi/viherlaaksonkoulu löytyy paljon
lisää tietoa koulumme toimintakulttuurista ja kaikista ajankohtaisista
asioista.

Tervetuloa aktiivisesti mukaan Viherlaakson alakoulun
toimintaan!

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö
Oppilaiden omia mobiililaitteita tai vastaavia
laitteita saa käyttää oppitunneilla opettajan
luvalla. Oppilaita rohkaistaan tekemään ehdotuksia tietotekniikan hyödyntämisestä oppimista tukevalla tavalla.
Oppilas on vastuussa siitä, ettei oma mobiililaite aiheuta häiriöitä opetukselle. Oppilaan
kouluun tuomat laiteet ovat hänen omalla vastuullaan ja koulu ei ole korvausvelvollinen niiden rikkoutumisesta tai häviämisestä.

Turvalliseen koulupäivään kuuluu
myös oikeus tehdä itse yksityisyyttä koskevat päätökset. Kuvaa tai
ääntä, jossa toinen henkilö esiintyy,
ei ole lupa julkaista, lähettää tai
tallentaa ilman henkilön ja huoltajan suostumusta.
Viherlaakson alakoulussa kannustetaan oppilaita liikunnalliseen ja
sosiaaliseen elämäntapaan. Välitunnit ovat liikkumiselle, leikkimiselle ja
kasvokkain tapahtuvalle vuorovaikutukselle ohjattua aikaa.
Kurinpito
Suunnitelma kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista löytyy Espoon opetussuunnitelman
liitteenä. Menettelytavoista keskustellaan oppilaiden sekä huoltajien kanssa,
pyrkien sopimaan yhteistyössä paras mahdollinen tapa ohjata oppilasta pois
epätoivottavasta toiminnasta.

Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa, videota tms. tallennetta ei saa julkaista ilman henkilön ja hänen huoltajansa lupaa internetissä, sosiaalisessa
mediassa tai muussa julkisessa paikassa.
Oppimisympäristössä liikkuminen ja oppiminen
Koulun sisätiloissa liikutaan rauhallisesti, aiheuttamatta häiritsevää melua
tai vaaratilanteita. Koulun toimintakulttuuriin liittyvänä kasvatuksellisena tavoitteena on, että oppilaat oppisivat liikkumaan koulun tiloissa itsenäisesti,
muut ihmiset huomioon ottaen.
Viherlaakson alakoulussa käytetään koko koulua oppimisympäristönä.
Oppilalle voidaan antaa mahdollisuus valita opiskelupaikkansa koulun
sisältä itsenäisesti, kun hän on osoittanut kykenevänsä toimimaan
itseohjautuvasti, vastuullisesti ja muiden tarpeet huomioiden. Oppilas
voidaan
myös
ohjata käyttämään
ja
toiminaan
koulun
eri
oppimisympäristöissä vastuullisesti ja kehittämään omaa oppimistaan.
Oppitunneille tulee saapua täsmällisesti ja välitunneille siirrytään reippaasti
sekä viivyttelemättä. Välitunnit vietetään ulkona koulun välituntipihaksi määritellyllä alueella (alueen rajat järjestyssääntöjen liitteenä). Koulun sisätiloja
käytetään ainoastaan ohjatusti ja erikseen sovittuina ajankohtina. Välitunneilta siirrytään sisään omatoimisesti ja ohjeiden mukaisesti.

Luottamuksen kehä Viherlaaksossa
Oppilas tuo osaamistaan koulun ulkopuolelta
ja hyödyntää oppimisessaan

Oppilas omistaa
oman
oppimisensa

Itseohjautuva ja
aktiivinen oppilas

-oppimisprosessin luovuus
-monipuoliset työskentelytavat
-yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen kanssa

Oppilaat oppivat omatoimisesti
-kehittynyt itseohjautuvuus
-vahva itsearviointikyky

Oppilas
Opettajan tuki
tarvittaessa

Oppilaan itseohjautuvuus on vahvistunut
-apua tarvittaessa
-oppilaat pyrkivät ratkomaan ongelmia itsenäisesti

Oppilas

Koulun rehtorilla ja opettajilla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta
koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle
tai muulle lailliselle edustajalle.

opettaja

Opettaja ohjaa tiiviisti
Oppiaine keskeisyys
Arviointi yhdessä

Juho Norrena ja Mikko Leppänen

Koulun alueella, ei turvallisuussyistä johtuen, tule liikkua polkupyörillä, potkueikä skeittilaudoilla tms. Polkupyörät säilytetään koulupäivän ajan niille varatuilla paikoilla ja säilytysalueella ei ole muuta toimintaa koulupäivän aikana.
Polkupyörien säilytystilaa on piha-alueella hyvin rajallisesti ja tästä syystä
säilytysalue on rajattu 3.-6. -luokkalaisten käyttöön. Alueella on kameravalvonta.

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

Kannustamme oppilaita terveelliseen elämäntapaan ja liikkumaan koulumatkat
mahdollisuuksien mukaan aina kävellen.
Polkupyörän käyttöä koulumatkoihin emme turvallisuussyistä suosittele alle 3. luokkalaisille.

Kukin oppilas on velvollinen korvaamaan tahallaan tai tuottamuksesta, koulun tai toisen henkilön omaisuudelle, aiheuttamansa vahingon. Koulun tiloista
huolehditaan yhteisvastuullisesti ja esteettisellä kouluympäristöllä tuetaan
kouluviihtyvyyttä.

Koulun alueelta ei saa poistua koulupäivän aikana ilman opetukseen liittyvää
tai muuta perusteltua syytä.
Viherlaakson alakoulussa järjestetään
monipuolista
kerhotarjontaa
kaikille
luokka-asteille.
Kerhoja
pidetään
koulun eri tiloissa iltapäivisin ja niiden
alkamisajankohta ei aina ole välittömästi
koulupäivän päätyttyä. Koululla ei ole
käytössä
resurssia
sisätilojen
valvontaan koulupäivien päätteeksi ja
tästä, sekä turvallisuus-syitä johtuen,
oppilaat
eivät
voi
jäädä koulun
sisätiloihin
odottamaan
kerhon
alkamista.
Oppilaita
ohjataan
hyödyntämään
näissä tilanteissa mm. läheistä asukaspuistoa.

Koulun omaisuudesta, oppimisympäristöistä, oppimateriaaleista ja omista
tavaroista on pidettävä hyvää huolta. Toisten omaisuutta tulee kunnioittaa.
Erityistä huomiota on kiinnitettävä koulun hankkimien henkilökohtaisten laitteiden sekä yhteisten ICT-välineiden turvalliseen ja vastuulliseen käyttöön.
Tämä on osa kestävää kehitystä.

Oppilaalla on velvollisuus vahingonkorvaamiseen ja likaamansa
tai epäjärjestykseen saattamansa koulun omaisuuden puhdistamiseen tai järjestämiseen.
Turvallisuus
Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön kaikkina koulupäivinä. Turvallisuus on jokaisen
vastuulla ja sen ylläpitämiseksi
tulee huomioida oma toiminta sekä myös mahdolliset vaaratilanteet. Turvallisuuteen liittyvästä viasta tai puutteesta, koulurakennuksessa tai sen pihaalueella, tulee ilmoittaa koulun henkilökuntaan kuuluvalle. Kiusaaminen, väkivaltainen käytös ja häirintä ovat kiellettyjä.
Koulun henkilökunta puuttuu ja selvittää edellä mainitunlaiset tilanteet sekä
on yhteydessä kaikkien osallisten oppilaiden huoltajiin. Kaikille oppilaille opetetaan kaveri- ja tunne-elämäntaitoja mm. Espoon Arvokas-ohjelman avulla.
Viherkallion koulu on mukana valtakunnallisessa KiVa -koulu ohjelmassa,
joka on kiusaamisen vastainen ohjelma ja jonka avulla pystymme seuraamaan ja tarvittaessa toimimaan tehokkaammin kiusaamistilanteiden ehkäisemiseksi.
Koulun välitunteihin on erilliset oppilasparlamentin laatimat säännöt, jotka
ovat osa järjestyssääntöjä.
Rahan, arvoesineiden ja omien tarvikkeiden tuominen kouluun on oppilaan
omalla vastuulla. Laissa kiellettyjen, vaarallisten tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettujen esineiden tai aineiden tuominen kouluun on kiellettyä.
Rehtori tai opettaja voi tarkistaa oppilaan repun ja tarvittaessa ottaa häiritsevät ja vaaralliset esineet tai aineet haltuunsa.

