
Hannunniitun koulu  
 

 

Järjestyssäännöt 

 

Säännöt ovat välttämättömät yhteisön toiminnan ja työrauhan säilymisen sekä jä-

senten turvallisuuden ja viihtyvyyden vuoksi. Työrauha on ehdoton edellytys kou-

lutyön onnistumiselle. Säännöt totuttavat oppilaan vastuuseen ja yhteiskunnan jä-

senyyteen.  

 

Järjestyssääntöjä noudatetaan kouluaikana, koulualueella ja kaikissa koulunkäyn-

tiin liittyvissä olosuhteissa. (PL 29, 35-36§) 

 

1. Käyttäydyn ystävällisesti, olen reilu ja rehellinen 

 en kiusaa ketään 

 kerron kiusaamisesta heti aikuiselle 

 pyrin ottamaan kaikki mukaan esimerkiksi leikkiin tai ryhmätehtäviin  

 en valehtele ja myönnän, jos olen tehnyt väärin 

 puhun toisille kauniisti ja tervehdin 

 en puhu muista pahaa 

 

2. Turvaan opiskelu- ja työrauhan 

 kuuntelen muita 

 en häiritse toisia enkä puhu muiden päälle 

 pyydän puheenvuoroa viittaamalla 

 autan muita 

 käyttäydyn rauhallisesti kaikkialla koulun tiloissa 

 tulen oppitunnille ajoissa 

 

3. Kunnioitan omaa, toisten ja koulun omaisuutta 

 huolehdin kirjoistani ja kouluvälineistäni 

 pidän omalta osaltani pulpettini, koulurakennuksen ja vessat siisteinä 

 en riko enkä ota toisten tavaroita 

 arvoesineet ovat koulussa oppilaan ja vanhempien vastuulla eikä koulu kor-

vaa kadonneita tai särkyneitä tavaroita 

 ilmoitan vahingosta heti koulun aikuiselle 

 olen velvollinen  korvaamaan tahallisesti aiheuttamastani vahingon 

 

4. Teen välitunnista mukavan tauon 

 menen reippaasti ulos 

 noudatan välituntileikeissä ja -peleissä reiluja sääntöjä 

 otan toiset huomioon 

 vietän välitunnin koulun välituntialueella 

 en heittele lumipalloja, kiviä, takiaisia yms. 

 pidän koulun ja koulualueen siistinä 

 

 

 



 

5. Tuon kouluun vain opiskeluun tarvittavia esineitä tai aineita 

 vaarallisia esineitä ovat esimerkiksi sytkäri, puukko, veitsi, kuula-ase ja la-

serosoitin 

 turvallisuutta vaarantavat ja kielletyt esineet otetaan talteen koululle lain 

mukaisesti 

 

6. Puhelimeni, kamerani ja muut laitteeni eivät häiritse 

 puhelimeni on äänettömänä koulupäivän ajan 

 käytän laitteita opetuksessa opettajan luvalla 

 

7. Ruokailen rauhallisesti ja siististi 

 muistan kauniit ruokailutavat 

 jonotan rauhallisesti enkä pelleile ruokalassa 

 käytän veistä ja haarukkaa (lusikkaa) 

 otan ruokaa sen verran kuin jaksan syödä 

 annan muille ruokarauhan 

 

8. Oleskelu ja liikkuminen koulurakennuksessa ja koulualueella 

 talutan pyöräni koulun piha-alueella 

 muistan koulu- ja välituntialueet (liitteenä kartta) 

 

9. Seuraamukset, jos rikon järjestyssääntöjä 

 kasvatuskeskustelu 

 Wilma-merkintä 

 luokasta poistaminen 

 jälki-istunto 

 tahallisesti aiheutetun vahingon siivoaminen/korvaaminen 

 

Suosituksia Hannunniitun koulun oppilaille: 

 

 Käytän kännykkää ym. mobiililaitetta opettajan luvalla. Muuten säilytän sitä 

repussa koko koulupäivän ajan. 

 Kiinnitän huomiota säänmukaiseen ja asialliseen pukeutumiseen. 

 Käytän päähineitä vain ulkona, ellei minulla ole siihen erityistä syytä. 

 Tulen kouluun pyörällä vasta 3.-luokasta lähtien ja käytän pyöräilykypärää. 

 Käytä rullalautaa, potkulautaa yms. vain koulumatkoilla, en koulupäivän 

aikana. 

 Pyrin maistamaan kaikkia ruokia. 

 Otan itselleni sopivan annoksen ja pyrin syömään lautaseni tyhjäksi. 
 


