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1. KOULUN NIMI 
Pikku Huopalahden ala-asteen koulu 

2. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN 

Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja 
viihtyisyyttä. Säännöt ovat voimassa oppilaan ollessa koulussa tai osallistuessa koulun toimintaan koulun ulkopuolella. 
Järjestyssääntöjä on noudatettava esimerkiksi opintokäynneillä ja retkillä.    

3. OPPILAAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET 

Oppilailla on oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun ja turvalliseen opiskeluympäristöön. Erilaisilla oppijoilla on 
tasavertainen asema. Kouluyhteisössä edistetään kulttuurisesti moninaista ilmapiiriä, kulttuurien välistä ymmärrystä sekä 
sukupuolten välistä tasa-arvoa. Koulussamme on käytössä kiusaamista vastustava KiVa koulu –ohjelma. 

Oppivelvollisuusikäisen oppilaan velvollisuus on osallistua opetukseen siihen asti, kunnes oppivelvollisuus on suoritettu. 
Oppilaalla on velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti. Oppilaalla on velvollisuus osallistua 
opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon. 

4. TURVALLISUUS, VIIHTYISYYS JA OPISKELUN ESTEETÖN SUJUMINEN 

Hyvä käytös 

1. Kunnioitan muita oppilaita ja koulun henkilökuntaa. 

2. Käyttäydyn ja puhun kohteliaasti. 

3. Edistän opiskelurauhaa. 

4. Puutun kiusaamiseen. 

5. Noudatan ohjeita. 

6. Noudatan hyviä ruokailutapoja. 

7. Noudatan aikatauluja. 

Liikkuminen ja oleskelu 

1. Kuljen välitunnille ja sisälle reippaasti. 

2. Vietän välitunnin aidatulla koulun alueella. 

3. Kuljen koulun tiloissa rauhallisesti kävellen. 

4. Kuljen kouluun suorinta ja turvallisinta reittiä. 

5. Kun koulu loppuu, poistun koulun alueelta sisäpihan puolen ovista. 

6. Käyttäydyn myös koulumatkoilla asiallisesti ja hyvin. 

7. Voin kulkea koulumatkat polkupyörällä.  Käytän pyöräilykypärää ja säilytän pyöräni niille osoitetussa paikassa koulun alueella.  

Siisteys ja ympäristöstä huolehtiminen 

1. Huolehdin koulun omaisuudesta ja olen vastuussa käyttööni annetuista välineistä ja koulutarvikkeista. 

2. Olen vastuussa omista tavaroistani. Omissa tavaroissani ja vaatteissani on nimi. Koulu ei korvaa tavaroitani ja vaatteitani, jos 
ne menevät rikki tai katoavat. 

3. Kunnioitan toisen omaisuutta. 

4. En roskaa. 

5. Siivoan jälkeni. 

6. Olen velvollinen korvaamaan aiheuttamani vahingon. 

7. Ilmoitan turvallisuuteen liittyvästä viasta tai puutteesta koulun henkilökunnalle. 
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Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö 

1. Käytän koulun kaikkia tvt- ja mobiililaitteita opettajan ohjeiden mukaisesti. 

2. Oppilaan mobiililaitteesta ei saa aiheutua häiriöitä koulupäivän aikana. Oppituntien ja muun yhteisen toiminnan aikana 
mobiililaite on oltava tilassa, jossa se ei aiheuta häiriöitä. 

3. Oppilastöihin ei saa kopioida tekstiä tai kuvia ilman lupaa ja lähdettä ilmaisematta. 

4. Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman tämän lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai 
muussa julkisessa paikassa. Toisesta henkilöstä ei saa levittää loukkaavaa tietoa. 

Päihteet ja vaaralliset esineet 

Oppilaitokseen ei saa tuoda eikä koulupäivän 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, esimerkiksi päihteitä tai teräaseita. 

5. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN SEURANTA JA TARKISTAMINEN 

Koulun järjestyssäännöt käydään henkilökunnan ja oppilaiden kanssa läpi lukuvuoden alkaessa. Tällöin arvioidaan, onko 
järjestyssääntöjä tarpeen päivittää. Järjestyssäännöt lähetetään lukuvuoden alussa myös kotiin oppilaiden huoltajien tiedoksi. 
Säännöt käydään läpi aina uuden oppilaan tai työntekijän tullessa kouluun. 

 


