
 

 

Rautavaaran koulukeskuksen järjestyssäännöt 

 

Järjestyssääntöjen tarkoitus on mahdollistaa kaikille sujuva koulunkäynti perusopetuslaissa ja lukiolaissa määritellyllä tavalla: 

 

Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Oppilaitokseen ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa 

sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen 

turvallisuutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä. 

Opiskelijalla on velvollisuus osallistua opetukseen, jollei hänen poissaololleen ole perusteltua syytä. Opiskelijan on suoritettava 

tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Opiskelijan on käyttäydyttävä muita kiusaamatta ja vältettävä toimintaa, 

joka voi vaarantaa muiden opiskelijoiden, oppilaitosyhteisön tai opiskeluympäristön turvallisuutta tai terveyttä. 

 

 

1. Käyttäytyminen 

a. Käyttäydyn kaikissa tilanteissa ja kaikkia kohtaan kohteliaasti. 

b. Otan toiset huomioon antamalla työ- ja opiskelurauhan. 

c. Käyttäydyn hyvien tapojen mukaisesti oppitunneilla, välitunneilla, retkillä 

sekä koulun muissa tapahtumissa ja käytän asiallista kieltä. 

d. Kunnioitan toisia. Puhun toisille ystävällisesti, enkä käytä 

       haukkumasanoja. 

e. En poistu koulupäivän aikana koulun alueelta ilman lupaa. 

f. Välitunnit vietän peruskoulussa ulkona: Luokkien 1-5 välituntialueena on 

puisto ja luokkien 6-9 koulun sisäpiha. Pyöräkatos ei kuulu välitunnin viettoalueeseen. 

g. Ruokailussa menen ruokalaan opettajan johdolla ja ruokailen 

       rauhallisesti  

       hyviä ruokailutapoja noudattaen. 

h. En heittele asioita tai välineitä, kuten koulutarvikkeita tai lumipalloja. 

i. Noudatamme kaikissa tilanteissa koulun henkilökunnan ohjeita. 

 

2.   Opiskelu 

a. Koulussa opiskellaan opetussuunnitelmassa määriteltyjä sisältöjä. 

Osallistun opetukseen lukujärjestyksen mukaisesti ja suoritan tehtäväni tunnollisesti. 

b. Otan selvää ja huolehdin itse mahdollisen poissaolon aikaisista 

kotitehtävistä: 1-4. luokilla saan apua huoltajiltani ja 5. luokasta eteenpäin huolehdin tehtävistä 

mahdollisuuksien mukaan itsenäisesti. 

c. Pidän älypuhelimia ja muita laitteita oppitunneilla äänettömänä 

       repussa. Luvan laitteen käyttöön oppitunnilla antaa opettaja. 

d. Minulla on koulussa mukana opiskeluun tarvittavat välineet (kynä, kumi, 

oppikirjat ja vihkot). 

 

 

3.   Siisteys ja materiaaleista huolehtiminen 

a. Huolehdin ympäristön siisteydestä siivoamalla omat jälkeni. 

b. Huolehdin roskat roskikseen. 

c. Jätän ulkovaatteet siististi naulakkoon ennen tunnille ja ruokalaan 

menoa. 

d. En riko omaani, toisen henkilön tai koulun omaisuutta. 

e. Huolehdin välituntivälineet käytön jälkeen takaisin sisälle. 

 


