
 

•Järjestyssäännöt ovat toimintaohjeita. 
•Järjestyssäännöillä pyritään takaamaan turvalli-suus, työrauha ja viihtyvyys. 
• Järjestyssäännöt edellyttävät jokaiselta vastuullista toimintaa. 

Järjestyssääntöjen tavoitteet 

• Koulualueen muodostavat peruskoulun yläasteen koulurakennukset sekä niiden piha-alueet. 
• Kouluajaksi lasketaan lukujärjestyksen mukai-nen työpäivä koulumatkoineen. 
• Koulunkäyntiin välittömästi liittyviä tilaisuuksia ovat koulun järjestämät tilaisuudet, kuten retket, illanvietot, tutustumiskäynnit tms. 

Koulualue, kouluaika 

•Koulu alkaa päivänavauksella klo 8.00. 
•Tapaturman sattuessa ilmoitetaan siitä viipymättä lähimmälle opettajalle. Tapaturmasta tehdään aina myös tapaturmailmoitus, joka toimitetaan 

kansliaan. 
•Jos oppilas sairastuu koulussa ollessaan, hänen on otettava välittömästi yhteyttä kouluterveydenhoitajaan. 

Päivittäinen työaika ja siihen liittyvät tilanteet 

•Tunnilta myöhästyneeksi katsotaan oppilaat, jotka saapuvat opetustilanteen alkamisen jälkeen. 
•Hyväksyttävästä syystä voi luvan koulusta poissaoloon antaa luokanvalvoja enintään kol-meksi päiväksi, rehtori pidemmäksi ajaksi. 
•Jos oppilas joutuu olemaan poissa koulusta sairauden takia enemmän kuin kaksi päivää, tulee huoltajan ilmoittaa tästä luokanvalvojalle. 
•Kaikista poissaoloista oppilaan on annettava viipymättä huoltajan varmentama selvitys. 

Poissaolot ja myöhästymiset 

•Kaikkea koulun omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti. Jos oppilas vahingoittaa koulun tai toisen henkilön omaisuutta tahallisesti tai 
huolimattomasti ja vallattomalla käytöksellään, hän on korvausvelvollinen. Vahingosta on ilmoitettava rehtorille, opettajalle, vahtimestarille tai 
talonmiehelle. 
•Jokainen kouluyhteisön jäsen on vastuussa siitä, että koulun tilat ja koulualue säilyvät siisteinä ja viihtyisinä. Roskat laitetaan roskakoreihin. 
•Erityisesti jokainen huolehtii siitä, että wc:t pysyvät moitteettomassa kunnossa. Wc:ssä ei oleskella tarpeettomasti. 
•Välitunnilla tulee käyttäytyä rauhallisesti ja asiallisesti. Lumipallojen ja kivien heittely on kielletty. 
•Ulkojalkineet ja -vaatteet riisutaan luokkaan mentäessä, päähineet otetaan pois, kun tullaan sisätiloihin. On suositeltavaa käyttää sisäjalkineita. 

Koulun omaisuuden käsittely ja tilojen käyttö 

•Jokaisen kouluyhteisön jäsenen tulee asiallisesti ja rauhallisesti käyttäytymällä sekä järjestyssääntöjä noudattamalla edistää koulun työrauhaa. 
•Jos oppilas ei noudata koulun järjestystä tai käyttäytyy muutoin sopimattomasti tai on tehtävissään huolimaton, voi opettaja nuhdella tai ojentaa 

häntä. Koulun ojentamiskeinoja ovat nuhtelu, luokasta poistaminen, enintään kahden tunnin jälki-istunto, rehtorin antama kirjallinen varoitus sekä 
perusopetuslain mukainen erottaminen. 
•Opettaja voi jättää kotitehtävänsä laiminlyöneen oppilaan tekemään johdollaan kyseisiä tehtäviä tunnin ajaksi kerrallaan. 

Työrauha 

•Kännykän käyttö puhe- ja viestintätarkoitukseen sekä äänittäminen on oppitunnin aikana kielletty. Kuvaaminen tunnilla, koulun sisätiloissa ja koulu-
alueella on kielletty. Luvan kuvaamiseen koulussa ja sen alueella antaa koulun rehtori, luokanvalvoja tai opettaja. 

Kännykän, kännykkäkameran ja digikameran käyttö kouluaikana 

•Ruokailussa käyttäydytään rauhallisesti ja asiallisesti. 
•Ulkovaatteissa ei saa mennä ruokailuun. 
•Muilta osin ruokailussa toimitaan keittiöhenkilökunnan ohjeiden mukaan. 

Kouluruokailu 

•Koulumatkoilla noudatetaan liikennesääntöjä. Koulukatu ylitetään suojatietä käyttäen erityisen varovaisesti. 
•Polkupyörät ja mopedit sekä muut ajoneuvot (esim. traktorit, mopoautot) sijoitetaan niille varatuille paikoille. Niiden käyttö välituntien aikana on 

kielletty. Traktoreiden pysäköinti koulun piha-alu-eella on kielletty kouluaikana. 
•Koulukuljetuksissa olevien oppilaiden tulee noudattaa niin koulun kuin myös kuljettajan antamia ohjeita. 

Koulumatkat 

•Tupakan, alkoholin, huumeiden ja nuuskan hallussapito sekä käyttö koulualueella kouluaikana on kielletty. Kielto koskee koulualueen lisäksi myös 
sen lähialueita (Koulukadun osuus välillä Keskuskoulu - Yläaste - Seurakuntatalon risteys sekä Urheilutalon ja jäähallin piha-alueet (Katso myös kohta 
"Koulualue, kouluaika") 
•Koulussa ei saa esiintyä päihteiden vaikutuksen alaisena. 

Tupakointi, alkoholi ja huumeet 

•Niissä asioissa, joista ei järjestyssäännöissä erikseen mainita, noudatetaan voimassa olevia lakeja, asetuksia ja opetushallinnon antamia ohjeita ja 
säädöksiä, sekä muita koulun antamia ohjeita. 

Muita määräyksiä 


