Kalajärven koulun säännöt ja käytänteet 2020-2021
1. Kouluyhteisön jäsenenä huolehdin mahdollisimman hyvin omasta opiskelustani, noudatan hyviä
tapoja ja kohtelen toisia ystävällisesti.
2. Oppitunneilla noudatan opettajan antamia ohjeita. Keskityn opiskeluun ja annan muille työrauhan.
3. Pidän huolta kouluympäristön siisteydestä ja viihtyvyydestä. Noudatan koulun aikuisten antamia
ohjeita kaikissa tilanteissa.
4. Välituntisin pysyttelen koulualueella ja ymmärrän, että lumipallojen ja kivien heittäminen sekä
polkupyörällä, skeitti- ja potkulaudalla ym. ajaminen on piha-alueella turvallisuussyistä kielletty.
5. Koululaisena en käytä puhelinta välituntisin.
6. Puhelinta käytän oppitunneilla vain opettajan luvalla ja jos sen käyttö liittyy opetustilanteisiin.
7. En tuo kouluun välineitä, jotka ovat vaarallisia tai joilla voin tehdä ilkivaltaa.
8. Omaisuudestani (raha, puhelin, kulkuvälineet jne.) olen itse vastuussa.
9. Koulumatkalla ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa (esimerkiksi retkillä) noudatan koulun sääntöjä,
liikennesääntöjä ja hyviä käytöstapoja.
10. Noudatan hyviä ruokailutapoja ruokalassa ja syön vain ruokailun yhteydessä. Ruokailun jälkeen
saan poistua ruokasalista opettajan luvalla pukemaan ja odottamaan muita aulassa. Opettajan
luvalla voin tuoda oman välipalan kouluun.
11. Kuljen ruokailumatkan yhdessä opettajan johdolla ja kuljen reippaasti jonossa.
12. Niissä asioissa, joista ei näissä ohjeissa erikseen mainita, noudatan peruskoulua koskevia
säännöksiä. Epäselvissä asioissa voin, tai vanhempani voivat, neuvotella koulun henkilöstön kanssa.
13. En mene jäämäkeen talvisin.
14. Välitunneilla ei ole pakkasrajaa. Voin tulla sisälle odottamaan lämpimään, jos aamulla bussin vuoksi
joudun odottamaan yli 15 minuuttia ulkona.
15. Kalliolle saan mennä silloin, kun ei ole liukasta ja lumet ovat sulaneet. Tästä ilmoitetaan erikseen.
16. Opettajani huolehtii, että saavumme ruokailuun omalla vuorollamme.
17. Opettajani huolehtii, että koulupäiväni päättyy oikeaan aikaan. Opettaja on vastuussa minusta
oppitunnin päättymiseen asti.

Puhelimen käyttö koulussa
1. En käytä puhelinta oppitunneilla ilman erillistä lupaa.
2. Oppitunnin alkaessa pidän puhelintani repussa. Opettajalla on oikeus ottaa se omaan säilytykseen
oppitunnin ajaksi, jos en noudata tätä ohjetta.
3. Mikäli en noudata ohjetta puhelimen käytöstä, voi opettajani laittaa minulle Wilma-merkinnän.
4. Voin kuunnella musiikkia tai etsiä tietoa puhelimestani opettajan luvalla itsenäisen työn aikana.
5. Voin menettää oikeuden tiedonhakuun oppitunnilla, jos teen puhelimella jotain muuta kuin
opettajan kanssa sovittuja asioita.
6. En ota muista oppilaista tai opettajista luvatta kuvia tai videoita koulupäivän aikana. En myöskään
julkaise mitään materiaalia esim. sosiaalisen median alustoille muista.
7. Erityistilanteissa huoltajani voivat ottaa minuun yhteyttä koulupäivän aikana tekstiviestillä tai
soittamalla koulusihteerille.

