
SAVOSENMÄEN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
KOSKELAN ALAKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
(Kuuleminen : ohr, oppilaskunta, henkilökunta, huoltajat. Hyväksytty 11.11.2016 )

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön 
turvallisuutta ja viihtyisyyttä (PoL)

Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet
Oppilaat ovat yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia. Koulumme arvostaa kulttuurisesti moninaisen ilmapiirin ja kulttuurien välisen 
ymmärryksen edistämistä kouluyhteisössä.
Oppilaan velvollisuus on osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon, tehtävä tehtävänsä tunnollisesti 
ja käyttäydyttävä asiallisesti. (PoL)

Hyvä käytös
• Tervehdin kohteliaasti opettajia, koulun henkilökuntaa, vieraita ja muita oppilaita.
• Noudatan koulun sääntöjä ja henkilökunnan antamia ohjeita.
• Puhun kaikille asiallisesti ja ystävällisesti.
• Työskentelen ja teen yhteistyötä kaikkien kanssa.
• Osallistun aktiivisesti työskentelyyn ja annan kaikille työrauhan.
• Noudatan hyviä ruokailutapoja ja edistän ruokarauhaa.
• Pukeudun asiallisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Oleskelu ja liikkuminen
• Noudatan liikennesääntöjä ja hyviä tapoja koulumatkoilla.
• Tulen sisälle vasta kellon soidessa ensimmäiselle oppitunnilleni.
• Menen tunnin päätyttyä välittömästi ulos lähimmästä ulko-ovesta.
• Vietän välitunnin välituntialueella. Poistun koulualueelta vain opettajan luvalla.

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen
• Pidän luokan vaatenaulakon ja kengät järjestyksessä.
• Huolehdin hyvin koulusta saamistani opiskelutarvikkeista, erityisesti oppikirjoista sekä koulun yhteisistä tavaroista.
• Huolehdin koulutilojen ja piha-alueen siisteydestä.
• Korvaan aiheuttamani vahingon jos rikon tai vahingoitan koulun tai toisen omaisuutta.

Turvallisuus
• Laitan polkupyörät, sukset yms niille varatuille paikoille. Lukitsen polkupyörän.
• Leikin vain turvallisia leikkejä: esim kivien tai lumipallojen heittely, katolle kiipeäminen, Vuorenkuningas –leikki eivät 

kuulu niihin.
• Käännyn ongelmatilanteissa välituntivalvojan puoleen.
• Liikun käytävillä ja luokkahuoneissa kävellen.
• Koulun pihassa on kameravalvonta.

Tietokoneen, matkapuhelimen ja muiden mobiililaitteiden käyttö
• Säilytän rahat ja arvoesineet kotona; koulu ei vastaa kadonneesta tai rikkoutuneesta  omaisuudesta
• Koulupäivän aikana mobiililaitteet ovat äänettöminä ja käytän niitä vain opettajan luvalla opetussuunnitelman 

mukaiseen toimintaan. Opettajalla on oikeus ottaa kännykkä pois oppilaalta.
• Noudatan Mänttä-Vilppulan kaupungin opetustoimessa käytössä olevia TVT-ohjeita ja sääntöjä.
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Päihteet ja vaaralliset aineet
• Ymmärrän, että lailla kiellettyjen, vaarallisten tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettujen esineiden tai 

aineiden tuominen kouluun on kielletty.

Kurinpito
• Rehtorilla ja opettajalla on oikeus tarkastaa opiskelijan tavarat ja ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet 

tarvittaessa haltuunsa.
• Tapauskohtaisesti opetuksen häiritsemisestä, sääntöjen rikkomisesta, vilpillisestä menettelystä ja epäkunnioittavasta 

käytöksestä seuraa:
- nuhtelu /kehoitus
- kasvatuskeskustelu
- kasvatuskeskustelu, huoltaja mukana
- jälki-istunto
- monialaisen oppilashuoltoryhmän käsittely
- kirjallinen varoitus(kurinpitorangaistus)
- määräaikainen erottaminen (kurinpitorangaistus)

Järjestyssäännöt ja muut koulun kirjatut toimintatavat löytyvät koulun lukuvuositiedotteesta ja koulun Peda-net -sivuilta.
Järjestyssääntöjen lisäksi jokainen luokka laatii tarkemmat luokkakohtaiset säännöt käyttäytymisestä, opiskelusta ja 
työskentelystä omassa luokassa.
Järjestyssäännöt käydään läpi joka lukuvuoden alussa oppilaiden kanssa ja niitä päivitetään tarvittaessa.
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