
 

 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 
 
 1. KOULUN NIMI 
 
 Vilppulankosken koulu 
 Kirkkotie 2 
 35700 Vilppula 
 
 Koulussa toimii esikoulu ja luokat 1.-6. 
 
 2. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN 
 
 Näiden järjestyssääntöjen tarkoituksena on luoda Vilppulankosken koulusta turvallinen ja 
 viihtyisä työyhteisö, jossa jokainen voi työskennellä esteittä sujuvasti. 
  

Tavoitteen toteutumiseksi on jokaisen kouluyhteisön jäsenen velvollisuus ottaa huomioon 
muiden työskentelymahdollisuudet, edistää kaikkien jäsenten turvallisuutta ja suojata sekä 
yhteistä että henkilökohtaista omaisuutta. 

 
 Kouluyhteisöön kuuluvat oppilaat, opettajat ja koulun muu henkilökunta. Koulualueeseen 
 kuuluvat koulurakennukset ja niitä ympäröivä tontti tai paikka, missä tunti on määrätty 
 pidettäväksi, esimerkiksi urheilukenttä. 
 
 Järjestyssäännöt koskevat kouluaikaa, joka on oppilaan työjärjestyksen mukainen työpäivä 
 sekä vuosisuunnitelman mukainen muu koulun järjestämä toiminta. 
  
 3.  OPPILAAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET 
 
 3.1. Oikeudet 
 Jokaisella on oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja turvalliseen työympäristöön. 
 Kaikkia tulee kohdella yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti sukupuolesta, kielestä, kulttuurista 
 tai uskonnosta riippumatta. 
 
 Oppilaalla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä sekä oikeus muihin lainsää- 
 dännössä määriteltyihin etuuksiin ja palveluihin. 
 
 3.2. Velvollisuudet 
 Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen ellei hänelle ole myönnetty lupaa 
 poissaoloon.  
 
 Oppilaalla on velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti. Oppilaalla on velvollisuus 
 käyttäytyä asiallisesti koulun sääntöjä ja henkilökunnan ohjeita noudattaen. 
 
 Kouluajan ulkopuolella järjestettävissä tilaisuuksissa noudatetaan näitä sääntöjä sekä 
 tilaisuudesta erikseen annettuja ohjeita.  
  
 4. TURVALLISUUS, VIIHTYISYYS JA OPISKELUN ESTEETÖN SUJUMINEN 
 
 4.1. Hyvä käytös 
 Jokaisen työyhteisön jäsenen tulee: 

 käyttäytyä ystävällisesti toisia kohtaan 
 puhua toisille kauniisti 
 antaa työ- ja opiskelurauha 
 noudattaa hyviä ruokailutapoja ja antaa ruokarauha 
 pukeutua sään ja oppitunnin mukaan tarkoituksenmukaisesti ei toisia loukkaavasti eikä 

hyvän tavan vastaisesti 
 pitää kiinni sovituista ajoista ja täsmällisyydestä 

 
 



 4.2. Oleskelu ja liikkuminen  
 Koulualueeseen kuuluvat koulurakennukset ja niitä ympäröivä tontti tai paikka, missä tunti 
 on määrätty pidettäväksi. Poistuminen koulun alueelta ilman opettajan lupaa on kielletty. 
  
 Oleskelu koulun alueella koulupäivän päätyttyä edellyttää järjestyssääntöjen ja koulun 
 henkilökunnan antamien ohjeiden noudattamista. 
 
 Välitunnille mennään viivyttelemättä ja sieltä tullaan heti kellon soitua. Mahdolliset 
 sisävälitunnit vietetään opettajan antamien ohjeiden mukaan.  
 
 Koulun käytävillä kävellään rauhallisesti. 
 
 Koulumatkat kuljetaan noudattaen liikennesääntöjä. Kuljetusoppilaiden on noudatettava 
 kuljetusaikatauluja ja ilmoitettava poissaolosta suoraan kuljettajalle. 
 
 4.3. Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen 
 Jokainen on velvollinen huolehtimaan koulun omaisuudesta, oppimateriaaleista ja omista 
 tavaroista sekä kunnioittamaan toisten omaisuutta. Jokaisen on huolehdittava siisteydestä 
 ja vietävä roskat lajiteltuina roskakoriin.  
 
 4.4. Turvallisuus 
 Jokainen on velvollinen ilmoittamaan turvallisuuteen liittyvästä viasta tai puutteesta koulun 
 henkilökuntaan kuuluvalle. Jokainen on velvollinen puuttumaan kiusaamiseen välittömästi. 
 

Polkupyörällä ajo on kielletty koulun piha-alueella klo 17 asti. Polkupyörät tulee säilyttää 
lukittuina pihalla olevissa polkupyörätelineissä.  
 
Kouluun ei tuoda toisia vahingoittavia esineitä tai aineita 

 
 Pelialueilla ja telineissä leikitään ja pelataan turvallisesti, toiset huomioon ottaen ja vuoroja 
 noudattaen. Lumipalloja saa heittää vain siihen varatulla alueella. 
 
 Koulun alueella on tallentava kameravalvonta. 
 
 4.5. Tietokoneen, matkapuhelimen ja muiden mobiililaitteiden käyttö 

Tietokonetta, matkapuhelinta ja muita mobiililaitteita voi käyttää koulupäivän aikana koulun 
henkilökunnan luvalla. Muuten laitetta säilytetään koulupäivän aikana repussa ja se 
pidetään äänettömällä. Odotustunnilla saa käyttää puhelinta. Koulu ei korvaa laitevahinkoja.  

  
 4.6.  Päihteet ja vaaralliset esineet 
 Tupakan, alkoholin ja muiden lailla kiellettyjen aineiden, energiajuomien sekä vaarallisten 
 esineiden tuominen kouluun on kiellettyä. 
  
 4.7.  Kurinpito 
 Koulun tai toisen omaisuudelle tai toiselle henkilölle aiheutettu vahinko korvataan 
 vahigonkorvauslain mukaisesti. Liattu tai sotkettu koulun omaisuus voidaan velvoittaa 
 puhdistamaan tai järjestelemään. Opettajalla on oikeus ottaa haltuun kielletty, vaarallinen 
 tai häiritsevä esine tai aine. 
 
 Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan velvoittaa suorittamaan tehtävät koulupäivän 
 päätyttyä. 
 
 Näiden sääntöjen rikkomisesta Peruskoululain mukaisesti seuraa tapauksesta riippuen: 
 nuhtelu tai kehotus, kasvatuskeskustelu, kasvatuskeskustelu, jossa huolttaja on mukana, 
 jälki-istunto, monialaisen asiantuntijaryhmän käsittely, kirjallinen varoitus tai määräaikainen 
 erottaminen. Lisäksi oppilas voidaan poistaa luokkahuoneesta tai tilaisuudesta tai erottaa 
 koulusta määräajaksi. 
  
 5. JÄRJESTYSÄÄNTÖJEN SEURANTA JA TARKISTAMINEN 
 Järjestyssäännöt käydään läpi koko kouluväen kanssa. Huoltajille säännöistä tiedotetaan 
 koulun kotisivujen ja Wilman kautta. Järjestyssäänöt tarkistetaan tarvittaessa lukuvuosittain. 


