
Porolahden peruskoulun järjestyssäännöt 27.11.2020 

Järjestyssäännöt ovat voimassa kaikessa koulun toiminnassa. Järjestyssäännöt esitellään oppilaille 
vuosittain. Koulun järjestyssääntöjä käsitellään jokaisessa luokassa oppilaiden ikätasoon sopivalla tavalla. 
Jokainen luokka työstää lukuvuosittain koulun järjestyssääntöjen pohjalta tarkemmat luokan säännöt.  

Porolahden peruskoulun järjestyssäännöt 

1. Noudatan koulun järjestyssääntöjä ja voimassa olevaa lainsäädäntöä. 
2. Järjestyssäännöt ja ohjeet ovat voimassa kouluaikana koulualueella, koulun ulkopuolisissa 

oppimisympäristöissä sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa.  
3. Noudatan minulle annettuja turvallisuusohjeita. 
4. Huolehdin että minulla on oppitunneilla tarvittavat oppimateriaalit, tarvikkeet ja välineet, sekä 

opetustilanteeseen sopivat varusteet. 
5. Poistun koulupäivän aikana koulualueelta vain saatuani luvan. Siirryn vain lukujärjestyksen 

mukaisesti toimipisteestä toiseen koulun määrittämällä tavalla ja määrittämää reittiä. 
6. Noudatan koulun aikatauluja. 
7. Käyttäydyn asiallisesti ja kohteliaasti muita kohtaan.  
8. Annan itselleni ja toisille opiskelu-, työ- ja ruokarauhan.  
9. En kiusaa, uhkaile tai satuta ketään. Ilmoitan koulun aikuiselle, jos näen kiusaamista, ilkivaltaa tai 

muuta turvallisuutta vaarantavaa toimintaa. 
10. Kohtelen kouluyhteisön jäseniä yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti.  
11. Pidän huolta omista ja yhteisistä tavaroista ja kunnioitan toisten omaisuutta. Ymmärrän, että olen 

vastuussa tahallisesti aiheuttamastani vahingosta. 
12. Käytän kännykkää ja muuta teknologiaa opetustilanteissa vain opiskelu- ja työtehtävissä. Muuten 

pidän mobiililaitteen häiriötä aiheuttamattomassa tilassa koulupäivän aikana. En kuvaa toisia enkä 
toisten tuotosta tai julkaise niitä ilman lupaa. 

13. Noudatan annettuja tietoturvaohjeita ja käytän vain luvallisia lähteitä ja julkaisuja. 
14. En tuo kouluun esineitä tai aineita, jotka ovat opiskelun ja työn teon kannalta tarpeettomia tai joilla 

voidaan vahingoittaa henkilöitä tai omaisuutta. 

Porolahden peruskoulun johtokunta on hyväksynyt järjestyssäännöt 26.11.2020. 

 

 

 



Koulumme järjestyssäännöt: 

 

Yleiset asiat: 
Käyttäydyn ystävällisesti ja huomaavaisesti sekä käytän asiallista kieltä. En kiusaa ketään. 

Huolehdin, että koulurakennus tavaroineen sekä piha-alueet säilyvät ehjinä ja siisteinä. Korvaan 

tahallisesti 

aiheuttamani vahingon. 

En käytä tupakkatuotteita enkä alkoholia tai muita huumaavia aineita. En pidä hallussani 

tupakointivälineitä tai tuo kouluun päihdyttäviä aineita ja enkä pidä hallussani teräaseita tai muita 

vaarallisia esineitä. 

  

Ruokailu 

Ruokalassa noudatan hyviä ruokailutapoja. En pidä päähinettä, huppua enkä päällysvaatteita ylläni, 

siivoan jälkeni ja vien astiani keräilypisteeseen. Reput ja päällysvaatteet jätän hyvään järjestykseen 

niille tarkoitetuille paikoille. En tuo omia juomia tai ruokia ruokalaan. Välipalan nautin 

pääsääntöisesti ruokalassa. 

  

Välitunnit 
Koulun alueelta poistun ainoastaan siirtyäkseni toiseen opetusyksikköön. Välituntisin käyttäydyn 

asiallisesti toiset huomioiden, pysyn välituntialueen sisällä ja toimin välituntisääntöjen mukaan. 

Luokat 0-6 viettävät välitunnit ulkona. Opiskellessaan Roihuvuorentien yksikössä luokkien 7-9 

oppilaat viettävät välitunnit ulkona. Satumaanpolun yksikössä välitunteja vietetään sisällä ja ulkona. 

  

Oppitunnit 
Tulen oppitunneille täsmällisesti tarvittavat työvälineet ja varusteet mukanani ja kotitehtävät 

tehtyinä. Lelut, puhelimet tai muut medialaitteet pidän repussa oppitunnin aikana äänettömänä. 

Oppitunneilla noudatan opettajan ohjeita ja annan kaikille työrauhan. Teen annetut työtehtävät. 

 


