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Järjestyssäännöt ovat aina voimassa koulun tiloissa ja piha-alueilla, tapahtumissa,
retkillä ja matkoilla. Sovittuja sääntöjä ja ohjeita rikkova, sopimattomasti
käyttäytyvä tai tehtävänsä laiminlyönyt oppilas syyllistyy rikkomukseen ja hän
joutuu vastaamaan teoistaan.
Yhtenäiskoulun ja lukion välituntialueeseen kuuluu rakennusten edustalla oleva
koulun alue, joka on rajattu alla olevaan kuvaan sinisellä. Välituntialue
määritellään tilanteen mukaan eri oppilasryhmille. Koulun alueelta ei saa poistua
koulupäivän aikana.

Saavun oppitunneille täsmällisesti, läksyt tehtyinä, kaikki tarvittavat välineet
mukanani, kännykkä ja mahdolliset soittimet äänettöminä/suljettuina.
Yläkoululaiset saavat käyttää kännykkää välitunnilla ja 5.-6. –luokkalaiset kello 12
välitunnilla.
Jätän ulkovaatteet naulakkoon ja kengät siististi käytävälle.
Annan kaikille työrauhan, noudatan hyviä tapoja ja osallistun aktiivisesti
tuntityöskentelyyn.
Noudatan opettajien ja muun henkilökunnan (siistijät, keittäjät,
koulunkäynninohjaajat jne.) ohjeita.
Vietän välituntini ulkona. Yläkoulun oppilaana minulla on mahdollisuus viettää
ruokavälitunnin loppuosa klo 11.45-12 yläkoulun tiloissa.

 Osallistun kouluruokailuun ja ruokailen hyviä ruokatapoja noudattaen
kouluruokala Murkinassa.
 Koulupäivän aikana en käytä turvallisuussyistä polkupyörää, mopedia, skootteria tai
muuta moottoriajoneuvoa. Kulkuvälineet jätän niille varatuille paikoille, enkä oleskele
niiden läheisyydessä. Koulun pihan läpi ei pyörää voi kuljettaa edes taluttaen.
Koulumatkoillakin olen koululainen, noudatan liikennesääntöjä sekä käyttäydyn
asiallisesti ja kohteliaasti, kouluautossa noudatan kuljettajan antamia ohjeita.
 Huoltajani pyytää luvan poissaolooni aina ennakkoon luokanvalvojaltani,
luokanopettajaltani, muulta opettajalta tai terveydenhuoltajalta. Kolme päivää
pidemmät poissaololuvat pyydetään kirjallisesti oman ikäluokan rehtorilta.
Selvitän poissaolon syyn ensi tilassa opettajille/luokanvalvojalle Wilmalla.
Sitoudun pyytämään ja tekemään annetut tehtävät poissaoloni ajalta.
 Käsittelen koulun omaisuutta huolellisesti ja pidän omalta osaltani ympäristön
siistinä ja järjestyksessä. Vahingonteosta ja ilkivallasta rangaistaan teon laadun
mukaisesti. Korvaan aiheuttamani vahingot. Koulun kansliasta lähetetään lasku
kotiin, laskun summa määräytyy vahingon suuruuden mukaan, Ilmoitan
vahingosta, tapaturmasta tai ilkivallasta välittömästi opettajalle tai
henkilökunnalle. Omat välineeni varustan nimellä. Arvokasta omaisuutta tai
rahaa en tuo tarpeettomasti kouluun. Arvotavara ja raha ovat koulussa aina
oppilaan omalla vastuulla.
 Noudatan tupakkalain määräyksiä, en käytä alkoholia tai huumeita, enkä
myöskään mainosta niitä esim. vaatteissani. Tupakanpoltosta joudun
jälki-istuntoon ja koulusta otetaan yhteys kotiini. Kolmannella kerralla asia
menee jo poliisille asti.
 Koulupäivän aikana ei ole sallittua nauttia energiajuomia tai limsaa. Trip tms.
mehuja voi olla janojuomana.

