Raunistulan koulun käytänteet
Hyvät tavat ja turvallisuus
1. Kaikenlainen teoin ja sanoin kiusaaminen ja loukkaaminen on kiellettyä.
2. Jokainen kouluyhteisön jäsen on vastuussa siitä, että koulun tilat ja koulun alue säilyvät siisteinä ja
viihtyisinä. Roskat laitetaan roskakoreihin. Oppitunnilla jokainen huolehtii työtilan ja oman paikkansa
siisteydestä ja turvallisuudesta.
3. Noudata hyviä tapoja, joihin kuuluu kohtelias ja kunnioittava käytös kaikkia koulussa työskenteleviä
kohtaan. Hyviin tapoihin ei kuulu meluaminen, kiroilu eikä valehtelu.
4. Koulussa pukeudutaan asiallisesti. Kouluun eivät kuulu liian paljastavat asut. Vaatteisiin eivät kuulu
muita ihmisiä loukkaavat tekstit tai kuvat.
5. Ruokailuun mennessä ruokajonossa ei saa etuilla. Ruokailussa noudatetaan hyviä ruokailutapoja ja
keittiöhenkilöstön antamia ohjeita. Ota ruokaa vain niin paljon kuin jaksat syödä. Kaikkia ruokia on koh‐
teliasta maistaa. Kouluruoan tarkoitus on taata riittävä energiansaanti koko koulupäivän ajaksi. Pois läh‐
dettäessä jokainen huolehtii ruokailuympäristönsä siistiksi. Ruokailuvälineet palautetaan oikeaan paik‐
kaan.
6. Lumipallojen, kivien ja keppien yms. heittely kouluaikana on kielletty.
7. Teräaseiden ja muiden vaarallisten esineiden hallussapito on kielletty.
Koulussa työskentely
8. Oppitunneille tullaan ajoissa. Päällysvaatteet ja päähineet jätetään naulakoihin. Tunnille tultaessa on
oltava asiaan kuuluvat työvälineet mukana.
9. Poissaolosta on esitettävä asianmukainen selvitys ja luvattomat poissaolot korvataan opettajan
kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.
10. Oppitunneilla noudatetaan opettajan antamia ohjeita ja annetaan työskentelyrauha toisille oppi‐
laille. Oppitunneilla ei saa ruokailla ilman opettajan erillistä lupaa. Oppitunnin alussa odotetaan rauhalli‐
sesti opettajaa.
11. Matkapuhelimia ja muita elektronisia laitteita saa käyttää oppitunneilla ja ruokailussa vain opettajan
luvalla. Valokuvaamisesta, videoimisesta ja äänittämisestä koulualueella on aina ensin keskusteltava val‐
vovan opettajan kanssa.
12. WC:ssä asiointi hoidetaan välituntien aikana. Asiaton oleskelu WC–tiloissa on kiellettyä. Opettajan
luvalla WC:ssä voi käydä myös oppitunnin aikana.
13. Siirtymisissä koulurakennusten ulkopuolella järjestettäville oppitunneille on kuljettava opettajan oh‐
jeistamaa reittiä pitkin noudattaen liikennesääntöjä. Matkalla ei saa poiketa missään ilman lupaa.
Koulualue ja välitunnit
14. Koulualueeseen kuuluvat koulun sisätilat ja merkitty piha‐alue. Välitunnit vietetään koulualueella.
Välitunneille mennään ja sieltä tullaan viivyttelemättä. Koulualueelta ei saa poistua ilman huoltajan tai
opettajan lupaa.
15. Pyörät ja mopot säilytetään niille varatuilla paikoilla. Kypärää käytetään lain edellyttämällä tavalla.
Koulualueella ja välituntien aikana ajelu pyörillä, rullalaudoilla ja mopoilla sekä muilla vastaavilla on kiel‐
letty.
Koulun omaisuus
16. Kaikkea koulun omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti: kirjoja, pulpetteja, seiniä tms. ei saa sotkea,
vahingoittaa, rikkoa tai turmella.

17. Jos oppilas vahingoittaa koulun tai toisen henkilön omaisuutta tai töitä, hän on korvausvelvollinen.
Havaitusta tai aiheutetusta vahingosta on heti ilmoitettava rehtorille, opettajalle tai muulle henkilökun‐
nalle.
18. Jokaisen tulee huolehtia henkilökohtaisesta omaisuudestaan. Henkilökohtaisen omaisuuden tuomi‐
nen kouluun on aina omalla vastuulla eikä koulu korvaa kadonneita tai särkyneitä tavaroita.
Tupakka, päihteet ja energiajuomat
19. Tupakointi, nuuskaaminen ja muiden päihteiden käyttö on kielletty kouluaikana, koulualueella ja
koulun järjestämissä tilaisuuksissa. Koulualueelle ei saa tulla päihtyneenä.
20. Tupakointivälineiden (esimerkiksi tulentekovälineet ja sähkötupakat) ja päihteiden hallussapito on
kielletty. Päihdemyönteiset tunnukset ovat koulualueella kiellettyjä.
21. Energiajuomia ei nautita kouluaikana.

