Messukylän koulun järjestyssäännöt
8.8.2019
Niissä asioissa, joita ei koulumme järjestyssäännöissä erikseen määrätä,
noudatetaan peruskoulua koskevia säännöksiä ja määräyksiä.
1. Koulualue ja –aika
Koulualue on koulun tontti lukuun ottamatta uudisrakennuksen,
puu2-talon ja väistötila Väiskin takaosaa. Oppilaan kouluaikaa on
koulun työjärjestyksen mukainen työpäivä sekä koulun järjestämät
kerhot ym. koulun toimintaan liittyvät tapahtumat.
2. Käyttäytyminen koulussa
Koulussa käyttäydytään hyvien tapojen mukaisesti.
3. Välitunnit
Välitunnit on tarkoitettu virkistäytymiseen. Rajut toiminnot, kuten
mailapelit ja kivien, lumipallojen heittely, painiminen, töniminen ja
puissa kiipeily on kielletty. Palloa ei saa potkia seiniin, ikkunoihin tai
oviin.
Pyörien luona ei saa oleskella eikä niitä saa käyttää välitunnilla.
Välitunnilla noudatetaan välituntivalvojan ohjeita ja määräyksiä.
Puu2 -talon edessä olevat keinut ja hiekkalaatikot ovat joka päivä 1.2.lk käytössä.

4. Koulun pihan muut liuku-, keinu-, kiipeilyteline- ja
pikkumaalivuorot
ma
ti
ke
to
pe
1.-2.lk
3.lk
4.lk
5.lk
6.lk
Maalivuorot
ma
6.lk

ti
5.lk

Koriskenttävuorot
ma
ti
5.lk
4.lk

ke
3.lk

to
4.lk

pe
1.-2.lk

ke
1.-2.lk

to
6.lk

pe
3.lk

5. Ruokailu
Ruokalaan siirrytään opettajan johdolla. Ruokailussa noudatetaan
hyviä ruokailu- ja pöytätapoja. Opettaja valvoo ja opastaa omaa
opetusryhmäänsä. Syötyään jokainen siistii ruokailupaikkansa ja vie
käytetyt astiat niille varatulle paikalle. Ruokailussa ei viivytellä
turhaan

6. Siisteys ja järjestys
Päällysvaatteet ja jalkineet säilytetään niille varatuissa paikoissa
hyvässä järjestyksessä. Kuraiset ja lumiset jalkineet pyyhitään
huolellisesti ennen sisälle tuloa. Sisäjalkineiden käyttöä suositellaan.
Siirryttäessä oppitunnille rakennuksesta toiseen päällysvaatteet ja
tarvikkeet tuodaan sisälle vasta välitunnin jälkeen. Jokainen huolehtii
osaltaan koulutilojen ja piha-alueiden siisteydestä.
7. Koulumatkat
Koulumatkalla noudatetaan yleisiä liikennesääntöjä ja hyviä tapoja.
Oppilaat voivat pyöräillä koulumatkansa. Polkupyörän tulee olla
liikenneasetusten vaatimassa kunnossa. Pyöräilijän on käytettävä
pyöräilykypärää.
Siirtyminen Messukylänkadun toiselle puolelle tapahtuu vain alikulun
kautta. Pyörällä saa ajaa vasta koulualueen ulkopuolella ja tunnelin
jälkeen. Polkupyörät säilytetään hyvässä järjestyksessä
pyöräparkissa.
Bussipysäkillä ja bussissa käyttäydytään asiallisesti. 1.3.luokkalaiset käyttävät alapysäkkiä ja muut yläpysäkkiä.
8. Poissaolot
Huoltaja ilmoittaa sairauspoissaolon koulupäivän aamuna. Ennalta
tiedettyyn oppilaan poissaoloon koulusta tulee pyytää kirjallinen
lupa. Oppilaan ja huoltajan vastuulla on huolehtia poissaolon aikana
tehtyjen tehtävien suorittamisesta.
9. Sairastuminen ja tapaturmat
Jos oppilas sairastuu koulupäivän aikana, hän saa poistua koulusta
opettajan, terveydenhoitajan tai rehtorin luvalla.
Tapaturman sattuessa ilmoitetaan siitä viipymättä opettajalle tai
terveydenhoitajalle.
Tapaturmien välttämiseksi luistelutunneilla käytetään kypärää ja
jääpeleissä häkkikypärää.
10. Vahingot
Koulun omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti. Aiheutuneesta
vahingosta ja vahingontekijästä on heti ilmoitettava koulun
opettajalle, rehtorille tai vahtimestarille.
Tahallaan aiheutettu vahinko on korvattava. Koulupihan luontoa,
puita ja istutuksia ei saa turmella. Yksityisomaisuus on koulussa
omistajan vastuulla. Varkaudesta ja vahingonteosta on viipymättä
ilmoitettava opettajalle.
11. Makeiset, purukumit ja kännykät
Makeisia, purukumia, rahaa yms. saa tuoda kouluun vain opettajan
luvalla. Matkapuhelin on koulupäivän aikana äänetön ja näkymätön
paitsi opettajan luvalla. Tulitikkujen, teräaseiden ym. vaarallisten
esineiden tai aineiden tuominen kouluun on kielletty.

