
KÄRKÖLÄN YHTENÄISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 01.08.2018- 

 

Järjestyssäännöt ovat voimassa ajan, jolloin oppilas osallistuu lukuvuosisuunnitelman mukaiseen opetukseen tai 

toimintaan (Perusopetuslaki 29 §). 

 

1.    Noudatan liikennesääntöjä ja huolehdin turvallisuudesta sekä koulukuljetuksissa noudatan annettuja 

ohjeita. Laki velvoittaa minua käyttämään pyöräillessä ja mopoillessa kypärää sekä varustamaan 

ajoneuvoni riittävin valoin ja heijastimin. 

 

2.    Jätän polkupyöräni tai moottoriajoneuvoni lukittuna niille varatulle alueelle. Tällä alueella asiaton 

oleskelu on kiellettyä. 

 

3.    Odotan ulkona koulupäivän ensimmäisen oppitunnin alkua. Oppitunnin jälkeen menen reippaasti 

välitunnille. Noudatan välituntialueiden rajoja. Tiedän, että lumipallojen ja kivien heittely on kiellettyä. 

Välitunnin jälkeen siirryn viivyttelemättä oppitunnille.  

 

4.    Sisätiloihin tullessani otan päähineen pois päästäni. Huolehdin jalkineet ja ulkovaatteet niille kuuluviin 

paikkoihin. 

 

5.    Koulun tiloissa liikun rauhallisesti ja hiljaa, noudattaen oikeanpuoleista liikennettä käytävillä ja 

portaikoissa. 

 

6.    Tulen ajoissa oppitunneille asianmukaiset varusteet ja välineet mukanani sekä kotitehtävät tehtyinä ja 

kokeisiin valmistautuneena. 

 

7.    Oppitunneilla osallistun opetukseen, suoritan huolellisesti minulle annetut tehtävät ja annan muille 

työrauhan. Noudatan kaikkien koulun aikuisten antamia ohjeita. Käyttäydyn kaikissa tilanteissa 

kohteliaasti ja toisia kunnioittaen. Tiedän, että kaikentasoinen henkinen ja fyysinen kiusaaminen ja 

kajoaminen muihin ihmisiin tai heidän tavaroihinsa on kiellettyä. Ilmoitan näkemäni kiusaamisen koulun 

aikuiselle. 

8.    En tuo kouluun makeisia, energia- tai virvoitusjuomia, rahaa tai muuta siellä tarpeetonta tavaraa.  

 

9.    0-6 –luokkalaisten osalta mobiililaitteiden käyttö on kielletty. Olen tietoinen, että arvoesineet ja 

elektroniset laitteet ovat koulussa omalla vastuullani. Käytän mobiililaitteita vain opettajan luvalla, 

eivätkä ne häiritse oppitunteja. Muuten niiden käyttö oppituntien, ruokailun tai muun 

opetussuunnitelman mukaisen opetuksen aikana on kiellettyä. 

 

10.   Rehtori, opettaja tai terveydenhoitaja voi antaa minulle luvan poistua koulusta. 

 

11.   Huolehdin omalta osaltani koulualueen ja luokkien siisteydestä. Käsittelen huolella koulun omaisuutta, 

minulle annettuja koulutarvikkeita ja omia tavaroitani. Olen tietoinen, että joudun korvaamaan 

kouluaikana tahallisesti aiheuttamani vahingot.  

 

12.  Ruokailen hyvien tapojen ja annettujen ohjeiden mukaisesti. Keskustelen ruokalassa hillitysti. 

 

13.  Olen tietoinen, että tupakan, muiden tupakkatuotteiden, sähkötupakan ja kaikkien päihteiden käyttö sekä 

niiden kouluun tuominen on kiellettyä. 

14.  Olen tietoinen, että tulentekovälineiden, teräaseiden, laserosoittimien ja muiden turvallisuutta 

vaarantavien välineiden tuonti kouluun on kiellettyä. 

15.   Poistun koulualueelta viivyttelemättä koulupäiväni päätyttyä. 

https://peda.net/hollolakarkola/opintienkoulu/tjvokj2/yt/1nljhtsknaolvmkpjmks
https://peda.net/hollolakarkola/opintienkoulu/tjvokj2/yt/1nljhtsknaolvmkpjmks
https://peda.net/hollolakarkola/opintienkoulu/tjvokj2/yt/1nljhtsknaolvmkpjmks
https://peda.net/hollolakarkola/opintienkoulu/tjvokj2/yt/2jptmlnvataaook
https://peda.net/hollolakarkola/opintienkoulu/tjvokj2/yt/2jptmlnvataaook
https://peda.net/hollolakarkola/opintienkoulu/tjvokj2/yt/3oueoamrvjsvoksnvr
https://peda.net/hollolakarkola/opintienkoulu/tjvokj2/yt/3oueoamrvjsvoksnvr
https://peda.net/hollolakarkola/opintienkoulu/tjvokj2/yt/3oueoamrvjsvoksnvr
https://peda.net/hollolakarkola/opintienkoulu/tjvokj2/yt/4stoppphjjvnkp
https://peda.net/hollolakarkola/opintienkoulu/tjvokj2/yt/4stoppphjjvnkp
https://peda.net/hollolakarkola/opintienkoulu/tjvokj2/yt/6ktlrjhnolkjp
https://peda.net/hollolakarkola/opintienkoulu/tjvokj2/yt/6ktlrjhnolkjp
https://peda.net/hollolakarkola/opintienkoulu/tjvokj2/yt/5taoavjvmjkt
https://peda.net/hollolakarkola/opintienkoulu/tjvokj2/yt/5taoavjvmjkt
https://peda.net/hollolakarkola/opintienkoulu/tjvokj2/yt/7oshmatjamtkktkjtknk
https://peda.net/hollolakarkola/opintienkoulu/tjvokj2/yt/7oshmatjamtkktkjtknk
https://peda.net/hollolakarkola/opintienkoulu/tjvokj2/yt/7oshmatjamtkktkjtknk
https://peda.net/hollolakarkola/opintienkoulu/tjvokj2/yt/7oshmatjamtkktkjtknk
https://peda.net/hollolakarkola/opintienkoulu/tjvokj2/yt/7oshmatjamtkktkjtknk
https://peda.net/hollolakarkola/opintienkoulu/tjvokj2/yt/7oshmatjamtkktkjtknk
https://peda.net/hollolakarkola/opintienkoulu/tjvokj2/yt/8etkmetvrtmsttoteaje
https://peda.net/hollolakarkola/opintienkoulu/tjvokj2/yt/8etkmetvrtmsttoteaje
https://peda.net/hollolakarkola/opintienkoulu/tjvokj2/yt/8etkmetvrtmsttoteaje
https://peda.net/hollolakarkola/opintienkoulu/tjvokj2/yt/8etkmetvrtmsttoteaje
https://peda.net/hollolakarkola/opintienkoulu/tjvokj2/yt/9rottvamlpk
https://peda.net/hollolakarkola/opintienkoulu/tjvokj2/yt/1hookjlskhkomakjot
https://peda.net/hollolakarkola/opintienkoulu/tjvokj2/yt/1hookjlskhkomakjot
https://peda.net/hollolakarkola/opintienkoulu/tjvokj2/yt/1rhtjaomkh
https://peda.net/hollolakarkola/opintienkoulu/tjvokj2/yt/1rhtjaomkh
https://peda.net/hollolakarkola/opintienkoulu/tjvokj2/yt/1jkpkjktok
https://peda.net/hollolakarkola/opintienkoulu/tjvokj2/yt/1jkpkjktok
https://peda.net/hollolakarkola/opintienkoulu/tjvokj2/yt/1ttjmtvvtkok
https://peda.net/hollolakarkola/opintienkoulu/tjvokj2/yt/1ttjmtvvtkok
https://peda.net/hollolakarkola/opintienkoulu/tjvokj2/yt/1ttjmtvvtkok
https://peda.net/hollolakarkola/opintienkoulu/tjvokj2/yt/1pkvkp

