Velkuan koulun järjestyssäännöt
Jokaisella oppilaalla ja aikuisella on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi sekä oikeus
työrauhaan. Järjestyssäännöt on laadittu näiden oikeuksien turvaamiseksi ja laatimiseen ovat
osallistunut Velkuan koulun oppilaskunnan edustajat. Säännöt ovat voimassa kouluaikana,
koulumatkalla, koulun piha-alueella ja sen läheisyydessä sekä koulun järjestämissä ja koulun
toimintaan liittyvissä tilaisuuksissa.
1. KOULUMATKAT
Koulumatkoilla noudatetaan liikennesääntöjä ja hyviä tapoja. Polkupyörällä kuljettaessa käytetään
kypärää. Lossilla noudatetaan lossimatkoista annettuja ohjeita (liite). Lossikopin seiniin ei saa
kirjoittaa eikä piirrellä.
2. OPPITUNNIT
Oppitunnille saavutaan ajoissa, kotitehtävät tehtyinä ja tarvittavat opiskeluvälineet mukana.
Oppitunneilla osallistutaan työskentelyyn aktiivisesti ja annetaan työrauha myös toisille. Kun
vaihdetaan opetustilaa, kuljetaan kävellen häiritsemättä muiden työskentelyä. Kännykät pidetään
äänettömänä ja pois käytöstä kouluaikana. Kännykällä kuvaaminen ja äänittäminen ilman lupaa on
kielletty. Jos on välttämätöntä soittaa tai lähettää viesti, pyydetään kännykän käyttöön lupa koulun
aikuiselta. Koulu ei ole velvollinen korvaamaan oppilaiden henkilökohtaisen omaisuuden
rikkoutumista. Ei puhuta toisten päälle. Koulukirjoihin ei piirrellä ylimääräisiä asioita.
3. VÄLITUNNIT
Välitunneilla pysytään koulun välituntialueella ja noudatetaan välituntivalvojan ohjeita. Vain
turvalliset leikit ovat sallittuja. Esim. kepeillä huitominen sekä kivien ja lumen heittäminen on
kiellettyä. Velkuan koulussa ei ole sallittua minkäänlainen tappeleminen, eivät edes
”leikkitappelut”. Noudatamme siis sääntöä: Jos joku satuttaa sinua, kerro siitä heti lähimmälle
aikuiselle. Takaisin lyömiseen ei ole lupaa! Kaikki halukkaat otetaan aina leikkiin mukaan.
4. ETEISISSÄ JA KÄYTÄVILLÄ
Myös siirtymätilanteissa käytävillä ja eteisessä noudatetaan hyviä tapoja ja käyttäydytään
asiallisesti. Oppitunnin päätyttyä siirrytään reippaasti ulos ja tarvittaessa otetaan mukisematta
vastaan kenen vaan koulun aikuisen antamat ohjeet. Samoin välitunnin päätyttyä tullaan reippaasti
sisälle ja siirrytään välittömästi ulkovaatteiden riisumisen jälkeen rauhallisesti oppitunnille.
Ulkovaatteet jätetään naulakkoon hyvään järjestykseen. Sisällä ei juosta. Sisällä juoksemiseen
kiinnitetään erityistä huomiota, koska se unohtuu helposti. Ei tönitä ohikulkijoita ja huomioidaan
toiset muutoinkin kauniisti käytävillä. Annetaan tilaa pienemmille.
5. RUOKAILU
Ruokajono on osa ruokailua. Jonossa ollaan rauhallisesti ja meluamatta. Ruokaillessa noudatetaan
hyviä pöytätapoja ja keskustellaan rauhallisesti lähellä istuvien kanssa. Astiat palautetaan hyvään
järjestykseen niille varattuun paikkaan. Ruokajonossa ei ohitella. Muistetaan kohteliaisuus ja
huomaavaisuus, kiitetään ruuasta. Tiskejä palautettaessa ensimmäiset muistavat laittaa lasit laatikon
takaosaan.

6. OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET
Koulupäivän eri tilanteissa noudatetaan opettajan tai muun henkilökunnan antamia ohjeita.
Oppilaan velvollisuuksiin kuuluu työaikojen, hyvien tapojen ja järjestyssääntöjen noudattaminen
sekä tehtävien tekeminen tunnollisesti ja asiallinen käytös kaikkia kohtaan. Koulusta saaduista
opiskelutarvikkeista, kirjoista ja yhteisistä välineistä jokainen huolehtii hyvin ja palauttaa ne käytön
jälkeen omille paikoilleen. Oppilas on velvollinen korvaamaan koulun omaisuudelle aiheuttamansa
vahingot. Koulusta poissaolo ei vapauta tehtävien suorittamisesta. Koulupäivän aikana oppilas ei
saa poistua koulun alueelta ilman terveydenhoitajan, luokanvalvojan tai seuraavan tunnin pitäjän
lupaa. Jokaisella on oikeus puolustautua kokemaansa vääryyttä vastaan ilmoittamalla asiasta
opettajalle tai koulunjohtajalle joko omasta tai oppilaskaverin puolesta. Kaikesta mieltä
pahoittavasta pitää ja kannattaa ilmoittaa aikuisille.

LIITE järjestyssääntöihin

Koulumatkoista ja lossilla kulkemisesta
1. Teersalossa Sauniementiellä asuvien lasten kannattaa kulkea sekä pyörillä että kävellen
KUMMELIN JA RANNAN VÄLISSÄ OLEVAA REITTIÄ pitkin, EI VELKUAN
MAANTIETÄ. Maantie on ennen lossille tuloa sekä mutkainen että kapea ja siten vaarallinen
lasten kulkea.
2. Sekä Teersalon että Palvan rannassa PYÖRÄILIJÄT JA KÄVELIJÄT odottavat lossia tien
VASEMMALLA PUOLELLA olevilla levikkeillä siten, että eivät ole lossista poistuvien autojen
tiellä. Lossiin mennään vasta, kun kaikki edellisen vuoron matkustajat ovat poistuneet lossista ja
lossille menossa olevat autot ja muut moottoriajoneuvot ensin ajaneet lossiin.
3. Pyörällä kouluun tultaessa lossille tullaan ja sieltä poistutaan PYÖRÄÄ KÄVELLEN
TALUTTAEN. Pakkasella ja sateella on noudatettava erityistä varovaisuutta, koska silloin lossi
on liukas.
4. Lossilla PYÖRÄT viedään parkkiin lossin VASEMPAAN REUNAAN mahdollisimman lähelle
lossin kaidetta keltaisen viivan taakse ja tiukkaan rivistöön. Jotta pyörä ei kaatuisi tuulessa, se on
varmempi laittaa nojaamaan lossin kaidetta vasten kuin seisomaan oman jalkansa varaan.
5. KOULULAISET MATKUSTAVAT lossikoppien puoleisen KELTAISEN VIIVAN TAKANA.
Näin autojen tuleminen ja poistuminen säilyvät turvallisina, eikä myöskään matkan aikana
autojen välissä aiheudu esim. kolhimisvaaraa.
6. Teersalosta katsoen ETUMMAINEN LOSSIKOPPI ON PIENEMPIEN (esi-4.luokkalaiset)
käytössä ja toinen koppi on isompien käytössä. Kaikki eivät aina koppeihen mahdu –
lossimatkoille on siis syytä pukeutua tarvittaessa lämpimästi ja sateenpitävästi.
7. Kun lossi tulee rantaan, AUTOT JA MUUT MOOTTORIAJONEUVOT POISTUVAT AINA
ENSIN JA TOISENA POISTUVAT PYÖRÄILIJÄT. Kävelijät poistuvat aina viimeisinä.
8. Kun tullaan pyörillä kouluun, ohjeena on, että käytetään koko matkan PYÖRÄILYKYPÄRÄÄ.

9. Turvallisuuden vuoksi KÄNNYKKÄÄ EI VOI KÄYTTÄÄ KÄVELLESSÄÄN, ei siis
myöskään lossille tullessaan tai sieltä poistuessaan. Toivomme kotiväkien tukea siihen, että
oppilailla KÄNNYKKÄ on lossissa ja koulumatkoilla – kuten muutenkin koulussa – ennen
kaikkea viestintäväline, EI VIIHDEKÄYTÖSSÄ. Pelaaminen lossissa aiheuttaa helposti
ristiriitatilanteita ja eriarvoisuutta.
10. Palvantiellä KÄVELIJÄT kulkevat vasemmalla TIEN REUNASSA. Tie on kapea ja jos sitä
kuljetaan isoissa ryppäissä, ei autoille jää edes yhtä kunnon kaistaa käyttöön.
11. Esikoululaiset ja 1.-2. –luokkalaiset käyttävät koulumatkoilla Palvan lossin ja koulun välistä
matkaa kulkiessaan Kirkkotietä. Kirkkotie on kapeaa Palvantietä turvallisempi reitti pienille
kulkijoille sekä kävellen että pyörällä liikuttaessa. Suositus on, että isommatkin KÄVELIJÄT
kulkevat aina turvallisempaa KIRKKOTIETÄ PITKIN.

