
LAPIN  KOULUN  JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 
 
Koulu 

 
Lapin koulu, Rauman kaupunki 
Kirkkotie 6 
27230 Lappi 

 
Järjestyssääntöjen 
tarkoitus ja 
soveltaminen 

 
Järjestyssäännöt varmistavat oppilaiden turvallisuuden ja mahdollisuuden 
opetussuunnitelman mukaiseen opiskeluun. Säännöt myös edistävät 
viihtyisyyttä koulussa. 
 
Näitä järjestyssääntöjä noudatetaan koulussa ja kaikessa koulun 
toiminnassa myös varsinaisen koulualueen ulkopuolella. 
 
Sen lisäksi mitä näissä järjestyssäännöissä on sanottu, voimassa ovat 
myös Suomen lainsäädännössä määrätyt säädökset. 

 
Oppilaan oikeudet ja 
velvollisuudet 

 
Kaikilla oppilailla on yhdenvertaiset oikeudet maksuttomaan 
perusopetukseen, tasa-arvoiseen kohteluun, henkilökohtaiseen 
vapauteen, koskemattomuuteen sekä yksityiselämän suojaan. Näihin 
oikeuksiin ei saa vaikuttaa sukupuoli, seksuaalinen suuntautuneisuus, 
kieli, uskonto, kulttuurinen erilaisuus eikä mikään muukaan seikka. 
 
Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, kunnes oppivelvollisuus 
on suoritettu. Oppilaan velvollisuus on käyttäytyä asiallisesti. 

 
Turvallisuus ja 
viihtyisyys 

Käyttäytyminen 

 Ketään ei saa kiusata millään tavalla. 

 Kaikkia ihmisiä kunnioitetaan. 

 Ei käytetä rumaa kieltä. 

 Pukeudutaan asiallisesti ja sään mukaan. 
 
Ruokailu 

 Ruokailussa noudatetaan hyviä ruokailutapoja eikä häiritä muita. 
 
Välitunnilla 

 Välituntialue on määrätty ja sitä noudatetaan (liite). 

 lumipallojen, kivien ym. vahinkoa aiheuttavien esineiden 
heittäminen on kielletty. 

 
Ympäristöstä ja omaisuudesta huolehtiminen 

 Ympäristö ja luonto pidetään siistinä. 

 Koulun omaisuutta ei saa tärvellä.  

 Ympäristön tai koulun ja muiden omaisuuden tärvelijä on 
velvollinen korjaamaan tai korvaamaan aiheuttamansa vahingon. 

 
Yleinen turvallisuus 

 Koulun alueella on tupakointi kielletty myös kouluajan 
ulkopuolella 

 Lailla kiellettyjen, vaarallisten tai omaisuuden vahingoittamiseen 
tarkoitettujen esineiden tai aineiden tuominen kouluun on 
kiellettyä 

 Koulun alueella on tallentava kameravalvonta 
 
Kurinpito 

Kurinpitokeinot ja kasvatuskeskustelujen käytöstä on ohjeet Rauman 



kaupungin opetussuunnitelmassa, luvussa 5.3. 

Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa oppilaan tavarat. Rehtorilla tai 

opettajalla voi ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet 

tarvittaessa haltuunsa.  

Opettajalla tai rehtorilla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta 
koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai 
väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan 
huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle 
 
Mobiililaitteet koulussa 

 käytetään ainoastaan opettajan ohjauksessa/luvalla 
 

Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen 

Järjestyssääntöjen huoneentaulu on näkyvillä luokkien seinällä ja Lapin 

koulun oppilashuoltosuunnitelmassa. Järjestysäännöt tarkistetaan 

vuosittain syyskuussa yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä. 

 

Muuta Liitteenä sääntöjen huoneentaulu. 

 


