
                        KOULUN SÄÄNNÖT  
 
  
Sääntöjen tarkoituksena on taata jokaiselle Talsoilan koulun oppilaalle ja 
henkilökuntaan kuuluvalle oikeuden työskentelyrauhaan, henkilökohtaiseen 
turvallisuuteen ja omaisuuden suojaan.  
Säännöt ovat voimassa kouluaikana ja koulualueella sekä kaikessa koulun 
toiminnassa koulun ulkopuolella, kuten luokkaretket, leirikoulut, tutustumiskäynnit, 
vierailut ja muut koulun tapahtumat, joihin koulun oppilas osallistuu.  
  
OPPITUNNIT  
Saavun oppitunnille täsmällisesti ja rauhallisesti lukujärjestyksessä ilmoitettuna aikana ja 
jätän päällysvaatteet naulakkoon.  
Annan työrauhan itselleni ja muille.  
En koske ilman lupaa toisten tavaroihin. 
Teen annetut tehtävät huolellisesti.  
Autan toisia tarvittaessa.  
Puhun ja käyttäydyn kaikkia kohtaan ystävällisesti.  
Ei saa kiusata eikä tapella.  
Oppitunneilla ei saa syödä purkkaa tai karkkia ilman opettajan lupaa. 
Jos kännykkäni häiritsee oppitunnilla muita, laitan kännykkäni oppitunnin ajaksi reppuun 
tai opettajan osoittamaan paikkaan. Pidän kännykkäni äänettömällä oppituntien 
aikana. Muistan, etten voi kuvata koulun henkilökuntaa tai koulukavereitani ilman lupaa.  
  
VÄLITUNNIT  
Vietän välitunnit ulkona välitunnin viettoon varatulla alueella.   
Pidän polkupyöräni ja muut kulkuvälineeni niille varatuilla paikoilla, joille ei ole lupa mennä 
välituntisin.  
En heittele lumipalloja, kiviä tai muita esineitä enkä muutenkaan vaaranna omaa tai 
toisten turvallisuutta.  
En loukkaa sanoillani enkä teoillani toista.   
Ei saa kiusata eikä tapella.  
En tupakoi enkä tuo tupakkaa, sähkötupakkaa, nuuskaa, päihteitä, energiajuomia enkä 
vaarallisia aineita tai esineitä kouluun enkä koulualueelle.   
  
 
RUOKAILU  
Pesen kädet ennen ruokailua. 
Syön omalla paikalla rauhallisesti hyviä ruokailu- ja pöytätapoja noudattaen.  
Otan ruokaa vain sen verran kuin jaksan syödä.  
Ruokailun jälkeen vien välineet palautuspaikkoihin ja varmistan, että ruokailupaikkani jää 
siistiksi ja puhdistan sen tarvittaessa. 
Kiitän keittiön väkeä ruokailun jälkeen ja poistun ruokalasta rauhallisesti.  
En käytä päällysvaatteita, lippistä enkä huppua ruokailussa. 
Omassa kotiluokassa voi syödä välipalaa sovittuina aikoina. 
  
SIIRTYMISET  
Liikun koulun tiloissa rauhallisesti muut huomioiden.  
Poistun koulun alueelta vain opettajan luvalla.  
  



KOULUN YHTEISET TILAISUUDET  
Annan myönteisen kuvan itsestäni ja koulustani.  
Pidän esimerkilläni yllä hyvää juhlamieltä.  
  
KOULUMATKAT  
Noudatan koulumme yhteisiä pelisääntöjä myös koulumatkoilla, sillä koulumatkatkin 
kuuluvat koulupäivään.  
Käytän pyöräilykypärää, jos tulen pyörällä kouluun. 
  
KOULUSTA JA SEN YMPÄRISTÖSTÄ HUOLEHTIMINEN  
Huolehdin omalta osaltani koulun yhteisistä tiloista ja tavaroista.  
En roskaa, riko, sotke tai muutenkaan turmele koulua enkä sen ympäristöä.   
En koske ilman lupaa toisten tavaroihin.  
En tuo arvokkaita esineitä tai rahaa kouluun.  
 
  
SEURAUKSET JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN RIKKOMISESTA  
Rehtori, opettaja tai/ja koulunkäynninohjaaja voi puhutella oppilasta.  
Opettaja voi poistaa oppilaan luokasta enintään jäljellä olevan oppitunnin ajaksi, jolloin 
oppilas ei saa poistua opetustilan välittömästä läheisyydestä.  
Opettaja tai rehtori voi määrätä oppilaan yhteensä enintään kaksi tuntia kestävään 
kasvatuskeskusteluun.  
Opettaja tai rehtori voi määrätä oppilaalle enintään kaksi tuntia jälki-istuntoa.  
Rehtori voi antaa kirjallisen varoituksen.  
Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta voi erottaa oppilaan korkeintaan kolmeksi kuukaudeksi.  
 


