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OPPILAAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET 

OPETUKSEEN OSALLISTUMINEN 

Tulen ajoissa oppitunnille ja valmistaudun tunnin alkuun omalla paikallani. 

Suoritan tuntitehtävät huolella ohjeiden mukaan. 

Autan toisia tarvittaessa. 

TUNNOLLISUUS 

Otan vastuuta omasta oppimisesta ja koulunkäynnistä. 

Teen kotitehtävät huolella. 

Pidän tarvittavat koulutarvikkeet mukana. 

KÄYTÖSTAVAT 

Käyttäydyn kunnioittavasti muita ihmisiä kohtaan. 

Tervehdin ystävällisesti toisia. 

Käytän sanoja: kiitos, anteeksi, ole hyvä. 

Käytän asiallista kieltä. 

 

 



POISSAOLOT 

Pyrin huolehtimaan läksyt kuntoon poissaoloni aikana. 

Huoltajan on ilmoitettava koululle Wilman kautta. 

TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUS 

Oppilaalla on oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun. 

Oppilaalla on oikeus saada maksutonta opetusta turvallisessa oppimisympäristössä. 

Oppilas on tasa-arvoinen riippumatta sukupuolesta, seksuaalisuudesta, kielestä, kulttuurista ja 
maailmankatsomuksesta. 

Kulttuurien moninaisuutta ja yhteisymmärrystä tuetaan koulussa. 

YKSITYISYYS 

Oppilaalla on oikeus yksityisyyteen koulussa.  

Oppilaalla on oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja fyysiseen, psyykkiseen ja virtuaaliseen 
koskemattomuuteen. 

Oppilaalla on oikeus yksityiselämän suojaan. 

 

TURVALLISUUS, VIIHTYISYYS JA OPISKELUN ESTEETÖN SUJUMINEN 

OPISKELURAUHA 

Olen vastuussa omasta, luokkakavereiden ja henkilökunnan työrauhasta. 

TURVALLISUUS 

Noudatan koulun sääntöjä ja henkilökunnan ohjeita kaikessa koulun toiminnassa. 

Koulumatkoilla noudatan liikennesääntöjä. Esimerkiksi käytän pyöräilykypärää ja pimeällä käytän valoja 
ja heijastinta. 

Kuljen koulumatkat koulun ja kodin välillä suorinta reittiä, ellei huoltajan kanssa ole toisin sovittu. 

Koulumatkalla ja koulukuljetuksessa käyttäydyn hyvien tapojen mukaisesti. 

TIETOKONEET JA MOBIILILAITTEET 

 Käytän mobiililaitteita oppitunneilla opettajan ohjeiden mukaisesti.  

Toisen oppilaan tai koulun henkilökunnan kuvaaminen ilman kuvauslupaa on kielletty. 

Käytän koulun laitteita käyttösopimuksen mukaisin ehdoin. 

PÄIHTEET JA VAARALLISET AINEET 

Kouluun ei tuoda tupakkaa, nuuskaa tai muita päihteitä. Koulussa ei juoda energiajuomia. 

Kouluun ei tuoda tulentekovälineitä, teräaseita tai muita vaarallisia esineitä. 



VÄLITUNNIT 

Koulun välituntialueena on koulun aidattu alue, mukaan lukien pallokenttä. Koulupäivän aikana koulun 
alueelta ei saa poistua. Välitunneilla noudatetaan koulun omia välituntikäytänteitä. 

 

Koulun välituntikäytänteet: 

-Polkupyörät ja mopot pysäköidään niille osoitettuun paikkaan. Pysäköintipaikat eivät kuulu koulun 
välituntialueeseen. 

-Koulun piha on yleisessä käytössä klo 17 jälkeen. 

- Oppilaat viettävät välitunnit pääsääntöisesti ulkona, joten pukeutumisen tulee olla säänmukainen. 
Yläkoulun oppilailla on sovittuja sisävälitunteja ainoastaan päärakennuksen puolella. 

-Pyörätelineillä ja mopoparkissa tai autojen pysäköintialueella ei saa oleskella välitunnin aikana. Pyöriä, 
mopoja, potkulautoja, rullaluistimia saa käyttää koulupäivän aikana, jos siitä on erikseen opettajan 
kanssa sovittu. 

-Koripallorenkaissa ei saa roikkua eikä peliareenan laidoille ja päätyseinille saa kiipeillä. 

-Keinuja ja karuselleja käytetään vuorotellen välituntivalvojan ohjatessa toimintaa, elleivät käyttäjät 
pysty siihen itse. 

-Kivien, hiekan, keppien, omenoiden, käpyjen, lumipallojen, lumen, jään ym. heittely on kielletty. 

-Hämähäkkikeinussa saa olla kaksi kerrallaan kyydissä. Ulkopuoliset eivät saa antaa vauhtia. Keinuissa 
ei saa tehdä keinukieppejä. 

-Sisä- ja ulkoportaissa ei saa juosta. Portaiden kaiteiden toiselle puolelle ei saa mennä. 

-Puihin ja valopylväisiin ei saa kiivetä. 

-"Ässä-" ja hiekkakentälle saa mennä pelaamaan, mikäli siellä ei ole liikuntatuntia. 

- Sohvia ja muita isoja huonekaluja ei saa siirtää omilta paikoiltaan. 

-Valvojien ohjeita on noudatettava mäenlaskussa ja lumileikeissä. 

 

SIISTEYS JA YMPÄRISTÖ 
Pidän kouluympäristön siistinä ja viihtyisänä. Olen myös velvollinen korvaamaan aiheuttamani 
vahingon. 


