
 

Ylikylän koulun järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen 2022-23 

• Sääntöjen tarkoituksena on taata jokaiselle kouluyhteisön jäsenelle oikeus työskentelyrauhaan, 
henkilökohtaiseen turvallisuuteen ja omaisuuden suojaan. 

• Säännöt ovat voimassa kouluaikana ja koulualueella  
 
Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet (perusopetuslaki 30§, 35 §) 

• Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ja tuntea olonsa 
turvalliseksi. 

• Oppilaalla on velvollisuus käydä koulua säännöllisesti, suorittaa annetut tehtävät tunnollisesti ja 

käyttäytyä asiallisesti sekä noudattaa koulun järjestyssääntöjä  
 
Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen 

Hyvä käytös 

• Käyttäydyn asiallisesti ja kohteliaasti. Kiroilu ei kuulu kouluun. 

• Hyväksyn ja kunnioitan kaikkia. En käytä halventavaa kieltä kenestäkään. Kiusaaminen ei ole 
sallittua missään muodossa. 

• Otan ruokaa sen verran kuin syön ja omaan hyvät ruokailutavat. 

• Tulen tunnille ajoissa tarvittavat työvälineet mukana. 

• Annan kaikille työrauhan.  

• Noudatan koulun henkilökunnan antamia ohjeita. 

• Pukeudun kouluun asianmukaisesti, päähineet ja ulkovaatteet eivät kuulu sisätiloihin. 

• En kopioi töihini tekstiä tai kuvia luvatta. Merkitsen työni lähteet näkyviin. 
 

Oleskelu ja liikkuminen 

• Pysyn koulualueella, jos en ole saanut lupaa poistua tai opetusta ei järjestetä koulualueen 
ulkopuolella. Vietän välitunnit sovitulla alueella. 

• Nautin kahviautomaattijuomat ala-aulassa. 

• Noudatan liikennesääntöjä.  

• Säilytän polkupyörääni, mopoani ja muita kulkuvälineitä niille varatuilla paikoilla enkä aja niillä 
koulualueella.   



• Moottoriajoneuvoilla ajaminen kielletty koulupäivän aikana 
 
Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen 

• Pidän huolta omista ja koulun tavaroista sekä siistin jälkeni. 

• Olen velvollinen korvaamaan ja puhdistamaan tai korjaamaan aiheuttamani vahingon, 
aiheuttamani sotkut tai vauriot koulun omaisuudelle. 

• Kunnioitan toisten omaisuutta enkä koske toisen omaisuuteen ilman lupaa. 

• Yksityisomaisuus on koulussa omistajansa vastuulla. 
 
Turvallisuus 

• Huolehdin siitä, että oppimisympäristö on turvallinen kaikille ja ilmoitan havaitsemistani 
puutteista koulun henkilökunnalle. 

• En tuo kouluun koulunkäyntiä häiritseviä esineitä. 

• En vaaranna turvallisuutta heittämällä kiviä, lumipalloja tms. 
 
 
Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö 

• Saan tuoda puhelimeni kouluun. Vastaan puhelimestani yhdessä huoltajani kanssa. 

• Pidän oppitunnilla puhelimeni ja muut elektroniset laitteet äänettömänä repussa tai 
kännykkäparkissa. 7.–9.-luokkalaiset voivat käyttää puhelinta äänettömällä välitunneilla 
häiriöitä aiheuttamatta.  

• Käytän puhelinta oppimisvälineenä vain opettajan luvalla.  

• Koulun tilaisuuksissa ja ruokailussa puhelimen käyttö on kielletty. 

• En taltioi enkä julkaise koulupäivän aikana mitään ilman lupaa. Noudatan nettietikettiä ja 
ikärajoja. 

• Koulun elektroniset laitteet ovat työvälineitä ja niitä käytetään opettajan ohjeiden mukaan. 
 
Kielletyt aineet ja esineet 

• En tuo kouluun vaarallisia esineitä tai aineita kuten teräaseita tai tulentekovälineitä. 

• Päihteet, tupakka- ja nikotiinituotteet sekä energiajuomat ovat kiellettyjä. 
 
 


