Rauman normaalikoulu/ viimeinen päivitys 18.3.2016
Koulukuljetusten ja kerhojen odotusajat ja turvallisuus Rauman normaalikoulussa
Yleensä koulun alueella oleskeleminen on muussa kuin koulunkäyntiin liittyvässä, koulun järjestämässä
toiminnassa, kiellettyä. Oppilas, joka jää ilman syytä oleskelemaan kouluun tai sen alueelle koulun
päättymisen jälkeen pitemmäksi aikaa kuin on välttämätöntä, ei enää ole koulumatkalla, jolloin
vakuutukset eivät ole enää voimassa.
Oppilas, jolle järjestetään koulun taholta koulukuljetus (esim. sairaus tai muu koulunkäyntiin liittyvä este),
odottaa koulun tiloissa tai luokanopettajan/ luokanohjaajan kanssa sovitulla koulun piha-alueella
kuljetusta. Odotuspaikka on huoltajan tiedossa. Siitä on ilmoitettava huoltajalle tai keskusteltava hänen
kanssaan. Ilmoitus tehdään Wilman kautta viestinä huoltajalle, joka kuittaa tiedon saaduksi. Pitkäaikainen
pysyvästä esteestä johtuva kuljetus kirjataan oppilaan pedagogisiin asiakirjoihin.
Koulukuljetusta odottava oppilas on koulun vakuutuksen piirissä, koska hän on odottaessaan
koulumatkalla. Oppilaan ikä huomioidaan hänen odottaessaan kuljetusta. Jos huoltajan kanssa käydyssä
keskustelussa arvioidaan, että oppilas ei kykene odottamaan yksin kuljetusta tai tarvitsee siirtymisessä
apua, on erikseen sovittava, miten oppilaan valvomien ja auttaminen järjestetään. Mikäli siihen käytetään
koulun työntekijöiden henkilöresursseja, on asia sovittava rehtorin kanssa. Sopimus on viestitettävä
huoltajalle Wilman kautta ja hän kuittaa sen tiedoksi saaduksi.
Oppilailla on koulun järjestämiä kerhoja koulupäivän jälkeen ja he voivat oleskella koulun tiloissa
keskikerroksessa tai ulkona asiallisesti käyttäytyen kerhoa odotellessaan. Asiallinen käyttäytyminen
määrittyy koulun sääntöjen pohjalta. Koulu ei järjestä oppilaille erikseen valvontaa. Oleskelu ei saa
aiheuttaa häiriötä. Oppilaat voivat myös syödä eväitään koulun ruokalassa tai ostaa välipalaa ruokalasta
niistä sovittujen sääntöjen mukaan.
Mikäli kerhon alkamista odottava oppilas aiheuttaa häiriötä, hänen odottamisensa koulun alueella voidaan
evätä (häiriön voimakkuudesta riippuen 1-3 seuraavaa kerhonodotusajankohtaa) ja katsoa sen jälkeen
tilanne uudelleen. Jokainen koulun aikuinen on velvollinen ilmoittamaan häiriöstä kyseisen oppilaan
luokanopettajalle tai luokanohjaajalle, joka keskustelee asian oppilaan kanssa ja ilmoittaa huoltajalle
mahdollisesta oleskelun epäämisestä Wilman kautta ja tiedottaa asian kerhon ohjaajalle.
Koulun päättymisen ja kerhon alkamisen välisenä odotusaikana oppilas ei ole koulun vakuutusten piirissä,
koska hänen virallinen koulupäivänsä on päättynyt, eikä hän ole myös tällöin koulumatkalla. Oppilaan
huoltaja on tänä aikana vastuussa kaikista oppilaalle mahdollisesti tapahtuvista vahingoista. Koulun
järjestämä kerhoaika on vakuutuksen piirissä, mutta sitä ennen oleva odotusaika ei ole.
Jos oppilas esim. kerhoa odottaessaan oleskelee ulkona koulun pihalla ja siellä tapahtuu tapaturma esim.
kiipeilytelineellä, hän on vanhempien vastuulla, eikä koulun vakuutus vastaa vahingosta.
Koulun ulkopuolisen tahon järjestämään kerhoon ei saa jäädä odottamaan koulun alueelle tai tiloihin.
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