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Järjestyssäännöt 

Berliinin suomalaisen kielikoulun / Finnische Sprachschule in Berlin e. V. , (myöhemmin            
Suomi-koulu) järjestyssäännöt on laadittu takaamaan kaikille oppilaille ja opettajille hyvä          
työrauha ja turvallinen oppimisympäristö. Nämä ovat osaltaan vaikuttamassa positiivisesti         
lapsen oppimiseen sekä käsitykseen Suomesta, sen kielestä ja kulttuurista. Nämä yhteiset           
säännöt ovat perustana opetusryhmien omille säännöille.  
 

Oppilaan käyttäytyminen Suomi-koulussa 

1. Käyttäydyn asiallisesti,noudatan hyviä tapoja, kuuntelen ja tottelen opettajaa.  

2. Otan toiset huomioon kaikissa tilanteissa; en kiusaa, en haasta riitaa enkä kiroile. 

3. Syön eväitä vain sovittuna aikana. 

4. Jätän toisen omaisuuden rauhaan ja käsittelen koulun omaisuutta huolellisesti. 

5. Liikun Suomi-koulun tiloissa rauhallisesti, en juokse, en riehu enkä melua. 

6. Olen huoltajani kanssa korvausvelvollinen tarkoituksella aiheuttamistani vahingoista.  
    Huom.! Oppilaita ei ole vakuutettu Suomi-koulun puolesta. 
 

Työskentely Suomi-koulussa 

1. Pyrin saapumaan oppitunneille ajoissa tarvittavat välineet mukanani. 

2. Pidän elektroniset laitteet suljettuina oppituntien ajan. 

3. Kuuntelen ja noudatan opettajien ohjeita. 

4. Annan kaikille työrauhan. 

5. Teen annetut tehtävät huolellisesti ja huolehdin opiskeluvälineistäni. 
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Työrauha 

- Suomi-koulun järjestyssäännöt tukevat koulun sisäistä työrauhaa ja opiskelun etenemistä         
Suomi-koulujen opetussuunnitelman sekä opettajan laatiman luokkakohtaisen      
toimintasuunnitelman mukaisesti. Opettajat ovat vastuussa ryhmänsä oppilaista ja        
työrauhan toteutumisesta oppituntien aikana.  

- Oppilaan tulee käyttäytyä kouluaikana asiallisesti ja hyviä tapoja noudattaen. Oppilas ei           
saa häiritä käytöksellään koulutyötä eikä kohdella ketään väkivaltaisesti tai loukkaavasti. 

- Jos oppilas ei noudata koulun järjestyssääntöjä tai hyviä tapoja tai muuten käyttäytyy            
häiritsevästi, opettaja voi nuhdella oppilasta ja keskustella hänen kanssaan. Jos keskustelu           
ei auta, toimitaan seuraavasti:  

 

Käytännön toimenpiteet työrauhan rikkoutuessa 

- Opettaja keskustelee työrauhaa häiritsevän oppilaan ja huoltajien kanssa. Tarvittaessa asia          
otetaan esille kaikkien luokan oppilaiden kanssa. 

- Häirinnän jatkuessa opettajalla on oikeus poistaa työrauhaa häiritsevä oppilas luokasta.          
Opettaja voi siirtää oppilaan toiseen, ennalta sovittuun ryhmään tekemään tehtäviä          
itsenäisesti. Jos ryhmässä on kaksi opettajaa, oppilas siirretään käytävään toisen opettajan           
kanssa. Jos oppilaan vanhempi on saatavilla, siirretään oppilas vanhempansa luokse          
rauhoittumaan. Oppilas ei jää tilanteessa yksin, ja vastuu oppilaasta säilyy koko ajan            
aikuisella. Vanhempien tulee olla tavoitettavissa koulutuntien aikana. 

- Kurinpidolliset asiat käsitellään oppilas- ja luokkakohtaisesti siten, että päätetyillä         
toimenpiteillä pyritään turvaamaan kaikkien luokan oppilaiden työrauha. Jos toimivaa         
ratkaisua ei löydetä, oppilas voidaan irtisanoa Suomi-koulusta jopa kesken lukukauden. 

 

Yhteistyö kodin ja koulun välillä 

- Vanhempien tuki ja kannustus on erittäin tärkeää jokaiselle suomikoululaiselle! 

- Säännöllinen osallistuminen oppitunneille ja osallistuminen Suomi-koulun toimintaan on        
tärkeää. Toivomme, että opettajalle ilmoitetaan mahdollisista poissaoloista. 

- Myönteisen oppimisympäristön, oppimisen ilon sekä työrauhan turvaamiseksi toivomme        
vanhemmilta ja koulun väeltä rakentavaa ja hyvää yhteistyötä. 
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