
Ilpoisten koulun järjestyssäännöt 
 
Järjestyssääntöjen tarkoitus on parantaa koulutyön häiriötöntä sujumista sekä turvallisuutta 
ja viihtyvyyttä. Säännöt ovat voimassa kouluaikana ja kaikissa koulunkäyntiin liittyvissä 
toiminnoissa. Kouluyhteisön jäsenet pyrkivät omalla myönteisellä käyttäytymisellään 
edistämään koulun työrauhaa. Järjestyssäännöistä keskustellaan oppilaiden kanssa 
vuosittain.  
 
Kouluaika 

 Kouluaikaan kuuluvat lukujärjestyksen mukainen työpäivä ja koulun 
toimintasuunnitelmassa vahvistetut kerhot, juhlat ja koulun ulkopuolinen toiminta.  

 
Koulualue ja välitunnit 

 Koulualuetta ovat koulurakennukset ja välituntialue, joka on merkitty erilliseen piha-
aluekarttaan ja maastoon. 

 Koulualueelta ei saa poistua koulupäivän aikana ilman lupaa.  

 Välitunnille lähdetään ja sieltä palataan viivyttelemättä. Sisällä saa olla vain 
poikkeusluvalla. 

 Peleissä ja leikeissä varotaan, ettei aiheuta vaaraa itselle tai muille. Kiellettyjä ovat 
esimerkiksi kovat otteet peleissä ja leikeissä sekä lumen, kivien, käpyjen, keppien 
yms. heittely.  

 Polkupyörät säilytetään niille määrätyllä alueella.  
 
Ruokailu  

 Aterioidessa noudatetaan hyviä ruokailutapoja. 

 Ruokailun jälkeen jokainen jättää paikkansa siistiksi ja vie käyttämänsä astiat 
palautuspisteeseen.  

 
Poissaolot  

 Oppilas osallistuu opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä myönnetty 
vapautusta.  

 Koulusta ei saa poistua kesken koulupäivän ilman lupaa.  

 Opettaja kirjaa oppilaan poissaolot Wilma-järjestelmään.  

 Opettaja voi myöntää oppilaalle luvan enintään kolme päivää kestävään poissaoloon. 

Pidemmät vapautukset koulutyöstä on anottava rehtorilta hyvissä ajoin ennen lomaa 

tai muuta poissaoloa.  

 

Työrauha ja viihtyvyys 

 Kaikkien kouluyhteisön jäsenten tulee käyttäytyä toisiaan kohtaan kunnioittavasti. 

 Jokainen on velvollinen ilmoittamaan havaitsemastaan kiusaamisesta ja 

vahingonteosta. 

 Koulussa kaikille annetaan työrauha. Puheenvuoroa pyydetään viittaamalla. 



 Käytävissä, portaissa ja ruokalassa kuljetaan rauhallisesti ja liikkumisessa 

noudatetaan sovittuja kulkureittejä. 

 Jokaisen velvollisuus on huolehtia ympäristönsä siisteydestä.  

 

Kouluaikana on kiellettyä 

 Häiritsevä käyttäytyminen. 

 Loukkaava kielenkäyttö ja kiroilu.  

 Kaikenlainen henkinen ja fyysinen kiusaaminen ja väkivalta.  

 Toisen tai yhteisen omaisuuden vahingoittaminen tai anastaminen. 

 Päihteiden käyttö ja hallussapito. 

 Vaarallisten esineiden ja aineiden (tulitikut, sytyttimet, teräaseet, laserosoittimet 

yms.) hallussapito.  

 

Yhteinen ja henkilökohtainen omaisuus  

 Oppilaan kännykät tai muut elektroniikkalaitteet eivät saa häiritsevästi näkyä eivätkä 

kuulua koulupäivän aikana.  

 Koulu ei korvaa varastettuja tai vahingoittuneita tavaroita eikä kadonnutta rahaa. 

Koulu ei ole velvollinen selvittämään edellä mainittuja tilanteita.  

 Opettaja opastaa tarvittaessa, esim. liikuntatunneilla, missä arvoesineitä tulisi 

säilyttää.  

 Karamellien ja purukumien syöminen on sallittu vain poikkeustilanteissa. 

 Opetusvälineisiin tai toisten tavaroihin ei saa koskea ilman lupaa. 

 Oppilas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon. 


