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Yleistä:

Perusperiaate on, e ä jokainen puu uu ei-toivo uun tai kielle yyn toimintaan. Järjestyssäännöt, hyvät 
tavat ja hyvän käytöksen periaa eet tulee käydä läpi kunkin lukuvuoden alussa. Kasvatustyö on meidän 
kaikkien yhteinen asia. Olisi tärkeää, e ä puu umiskynnys saataisiin mahdollisimman yhtenäiseksi. Näin 
oppilaat ja myös henkilökunta etäisivät, millaista käytöstä ja toimintaa odotetaan ja voi vaa a. 
Toimenpide tulee suhteu aa tekoon. Kurinpidolliset toimenpiteet puhu elusta alkaen tulee saa aa 
luokanope ajan tai luokanvalvojan etoon. Luokanope aja tai  –valvoja pitää tapahtumista kirjaa, jo a 
hänellä säilyy kokonaiskuva oppilaan koulunkäynnin sujumisesta ja hän pystyy esi ämään koosteen 
tapahtumista tarvi aessa. 

Ensisijaises  lanteet pyritään hoitamaan puhumalla, mu a tarpeen vaa essa käytetään kuhunkin 
lanteeseen sopivaa rangaistusta. Wilma-merkinnät kokoaa luokanope aja/-valvoja ja ryhtyy tarvi aessa 

yhteises  sovi uihin toimenpiteisiin. Vakavammissa tai erikoisissa lanteissa tulee kirjata tapahtumien 
kulku mahdollisimman tarkas  ylös mahdollista jälkipuin a varten.

Kurinpidolliset mene elyt Kannonkosken koululla:

- Mainitseminen/sanominen

- Puhu elu

- Luokanope ajan/-valvojan puhu elu

- Wilma-merkintä

- Rehtorin puhu elu

- Kasvatuskeskustelu

Kasvatuskeskustelu on ensisijainen toimenpide ennen jälki-istuntoa. Kasvatuskeskustelut ohjaa sen 
määrännyt ope aja tai luokanvalvoja. Tämän valinta on tapauskohtaista. Kasvatuskeskusteluun voi 
tarpeen mukaan kutsua huoltajan lisäksi muita lanteen edelly ämiä henkilöitä paikalle. 

- Jälki-istunto

Oppilasta tulee kuulla ennen jälki-istunnon toimeenpanoa. Jälki-istuntoilmoituksessa on vara u 
paikka oppilaan kommenteille. Huoltajien tulee myös olla etoisia jälki-istunnosta ennen 
täytäntöönpanoa. Koulussamme on käytössä ilmoituskaavake jälki-istunnosta, jonka huoltaja 
allekirjoituksellaan vahvistaa nähneensä. Jälki-istunnot valvovat alakoulun puolella luokanope ajat 
ja yläkoulussa aineenope ajat kukin vuorollaan. 

- Opetuksen epääminen loppupäivän ajaksi.



Jos oppilas käy äytyy aggressiivises  ja on vaaraksi itselleen ja/tai muille tai opetus vaikeutuu 
kohtuu omas  oppilaan häiritsevän käy äytymisen vuoksi, voidaan häneltä evätä oikeus 
opetukseen loppupäivän ajaksi. Tällaisissa tapauksissa tulee huoltajaa informoida väli ömäs .

- Kirjallinen varoitus (rehtori). 

Kirjallisen varoituksen kriteerit täy yvät, jos lievemmät kurinpitotoimet eivät riitä ja ei-toivo u 
toiminta jatkuu.

- Ero aminen koulusta määräajaksi (lautakunta)

Kurinpitomene elyjen lisäksi käynnistetään lanteeseen soveltuvat oppilashuollolliset toimenpiteet.


