Apollon Yhteiskoulun järjestyssäännöt
1. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen
Nämä järjestyssäännöt on tehty yhteistyössä oppilaiden, opiskelijoiden, opettajien ja koulun muun
henkilökunnan kanssa lukuvuonna 2021-2022. Järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää
koulumme perustehtävän onnistumista ja taata kaikille viihtyisä työ- ja oppimisympäristö.
Koulukohtaiset järjestyssäännöt ovat paikallisia täydentäen lakien ja -asetusten koulutyölle antamia
ohjeistuksia.
Järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun
esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöt
koskevat kaikkia oppilaita ja opiskelijoita, opettajia ja kaikkia kouluyhteisön jäseniä.
Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana koulun alueella ja sen välittömässä läheisyydessä.
Lisäksi näitä järjestyssääntöjä noudatetaan koulutyöhön liittyvissä tilaisuuksissa, opintomatkoilla,
-retkillä ja mahdollisissa leirikouluissa. Yleisesti oppilaiden tulee koulumatkoilla noudattaa
liikennesääntöjä ja käyttäytyä muutoinkin asiallisesti.
Koulumme järjestyssäännöistä tiedotetaan oppilaita jokaisen lukuvuoden alussa. Nämä
järjestyssäännöt on linkitetty myös koulumme kotisivuille.

2. Oppilaiden ja opiskelijoiden oikeudet, velvollisuudet ja opiskeluaika
Perusopetuksen oppilaan oikeuksista ja velvollisuuksista on säädetty Suomen perustuslaissa1, YK:n
lapsen oikeuksien sopimuksessa2, perusopetuslaissa3 ja oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa. Lukiolaki4
määrittelee lukiolaisen oikeudet ja velvollisuudet. Lukiolaisen oikeuksista on lisäksi säädetty mm.
perustuslaissa, lukioasetuksessa ja opiskelijahuoltolaissa.

2.1 Opiskelijan oikeudet
Opetus on opiskelijalle maksutonta, mutta ylioppilastutkinnosta peritään maksuja. Opiskelijalla
on oikeus maksuttomaan ateriaan koulupäivinä sekä opiskeluhuollon palveluihin.

2.2 Opiskelijan velvollisuudet
Osallistu opetukseen, jollei sinulle ole myönnetty siitä vapautusta.
Suorita tehtäväsi tunnollisesti ja käyttäydy asiallisesti.
Selvitä poissaolosi. Huoltaja tekee alaikäisen opiskelijan poissaoloselvityksen.
Tule oppitunneille ajoissa.
Opetusta häiritsevä opiskelija voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi
opetustilasta tai oppilaitoksen järjestämästä tilaisuudesta.

2.3 Opiskeluaika
Syksyllä 2021 ja myöhemmin koulutyönsä aloittavat lukiolaiset ovat oppivelvollisia kunnes täyttävät
18 vuotta tai kun ovat suorittaneet toisen asteen tutkinnon
Lukion oppimäärä tulee suorittaa enintään neljässä vuodessa. Opiskelija, joka ei ole suorittanut
lukion oppimäärää neljässä vuodessa, katsotaan eronneeksi. Eronneeksi katsotaan myös sellainen
opiskelija, joka pätevää syytä ilmoittamatta on poissa opetuksesta, jos on ilmeistä, ettei hänen
tarkoituksenaan ole jatkaa opintoja.

3. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen
3.1 Hyvä käytös
Ota toiset huomioon, käyttäydy kaikissa tilanteissa asiallisesti, kunnioita ja edistä työ- ja
opiskelurauhaa, noudata ohjeita, aikatauluja sekä hyviä ruokailutapoja.
Kuuntele, neuvo ja auta toisia.
Anna tilaa yksityisyydelle ja erilaisuudelle.
Huolehdi osaltasi siitä, että koulussa ei kiusata ketään.
Osallistu opetukseen ellei siihen ole tilapäisesti myönnetty vapautusta.
Tee annetut tehtävät tunnollisesti.
Älä tee vilppiä. Koulussamme ei hyväksytä vilppiä tai vilpin yritystä.

Älä plagioi. Älä kopioi tekstejä, kuvia ym. ilmoittamatta lähdettä.
Ota oppitunnille mukaan vain opiskeluun tarvittavat oppikirjat, opiskelumateriaalit, välineet ja
muut asianmukaiset varusteet. Säilytä oppitunnille kuulumattomia tarvikkeita koulupäivän
aikana kaapissa.
Istu oppitunnilla opettajan laatiman istumajärjestyksen mukaisilla paikoilla.
3.2 Oleskelu ja liikkuminen
Peruskoululaiset eivät saa poistua koulualueelta koulupäivän aikana ilman asianmukaista lupaa.
Välitunnit vietetään koulun pihalla tai sisätiloissa koulun ohjeistuksen mukaisesti.
3.3 Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen
Huolehdi ympäristön siisteydestä.
Koulun tai toisen omaisuuden tahallinen tai tuottamuksellinen vahingoittaminen ja sotkeminen
johtavat korvausvastuuseen5 .
Kaikkien on osaltaan siivottava ja järjestettävä koulun tiloja, milloin epäjärjestys on aiheutunut
koulutyöstä tai huolimattomuudesta.
Palauta ruokailuvälineet ruokailun jälkeen siististi kärryyn.
Kouluruoka syödään ruokailuun varatulla alueella.
Energiajuomat eivät kuulu kouluun.

3.4 Turvallisuus
Ilmoita turvallisuuteen liittyvästä viasta tai puutteesta koulun henkilökuntaan kuuluvalle.
Vaaratilanteiden luominen on kielletty.
Pysäköi polkupyörät, mopot ja autot niille varatuille paikoille.
Toimi vastuullisesti välitunneilla.

Koulun alueella on käytössä kameravalvontaa.

Opettaja tai rehtori voi ottaa haltuun vaarallisen tai koulutyötä oletettavasti häiritsevän
esineen tai aineen.

3.5 Tietokoneiden, matkapuhelinten ja muiden digitaalisten laitteiden käyttö
Matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden (älykellot, tabletit, kuulokkeet jne.) käyttö
oppitunnilla on kielletty, ellei opettaja toisin määrää. Myös tietokonetta on käytettävä
asianmukaisesti opiskelutarkoituksiin. Luvattomasti käytettynä mobiililaite tulkitaan oppituntia
häiritseväksi esineeksi.
Älä salakuvaa. Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman tämän
lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa.
3.6 Päihteet
Koulutyössä kaikki päihteet ja päihtyneenä esiintyminen on kielletty.
Alkoholin, huumeiden, tupakkatuotteiden, sähkötupakan ja nuuskan tuominen, käyttö, esilläpito,
myynti ja välittäminen on kielletty.
Alle 18-vuotiailta myös tupakkatuotteiden hallussapito on kielletty.

4. Kurinpito
Seuraamukset järjestyssääntöjen rikkomisesta:
- opettajan tai rehtorin puhuttelu
- yhteydenotto alaikäisen huoltajaan
- oppitunnilta tai koulun tilaisuudesta poistaminen
- kasvatuskeskustelu (peruskoulussa)
- jälki-istunto (peruskoulussa)
- vakavissa rikkomuksissa kirjallinen varoitus tai määräaikainen koulusta
erottaminen - vilpillisen suorituksen mitätöinti
Oppilas tai opiskelija voidaan poistaa koulusta tai koulun tilaisuudesta työrauhan turvaamiseksi tai
joko oppilaan oman tai muiden turvallisuuden varmistamiseksi määrätyksi ajaksi.

5. Kolme tienviittaa

“Kolme tienviittaa” on koulumme järjestyssäännöt kiteyttävä huoneentaulu.

* OLE AJOISSA PAIKALLA, TYÖVÄLINEET MUKANA
* TEE OPETTAJAN ANTAMAT TEHTÄVÄT, NOUDATA OPETTAJAN OHJEITA, ANNA TYÖRAUHA
* KÄYTTÄYDY ASIALLISESTI, PUHU HYVÄÄ TYÖPAIKKAKIELTÄ

6. Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen
Järjestyssäännöistä tiedotetaan koulun verkkosivuilla. Lukuvuoden järjestyssäännöt käsitellään
oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa luokanvalvojien ja ryhmänohjaajien tunneilla.
Järjestyssääntöjä tarkastellaan, päivitetään ja niiden ajankohtaisuutta tarkastellaan vuosittain
henkilöstökokouksissa. Koulun oppilaskunta voi tuoda esityksiä koulun johdolle
järjestyssääntöjen muutoksista ja päivityksistä. Huoltajille tarjotaan mahdollisuus
kommentoida järjestyssääntöjä wilman välityksellä. Koulun johtokunta hyväksyy
järjestyssääntöihin ehdotetut muutokset.
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Suomen perustuslaki 6§, 7§, 10§ ja 16§
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YK:n lapsen oikeuksien sopimus 28§ ja 29§
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Perusopetuslaki 16§, 16a, 17§, 17a, 25§, 26§, 29§, 30§, 31§, 31a, 32§, 33§, 34§, 35§ ja 47§
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Lukiolaki 19§ – 29§
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Vahingonkorvauslaki (412/1974.)

