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RUOKOLAHDEN KOULU
JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA YHTEISET KÄYTÄNNÖT
Koulussamme työskentelee päivittäin suuri joukko eri-ikäisiä kouluyhteisömme jäseniä.
Jokaisella meistä on oikeus turvalliseen ja viihtyisään työympäristöön, joka mahdollistaa
häiriöttömän oppimisen ja työskentelyn. Järjestyssäännöt on laadittu tämän oikeuden
turvaamiseksi.
”Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön” (PoL 29§)
”Opetukseen osallistuvalla on työpäivinä oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta
sekä oppilaanohjausta” (PoL 30§)
”Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti
myönnetty vapautusta. Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä
asiallisesti” (PoL 35§)
YLEISTÄ
1. Meillä jokaisella on oikeus turvalliseen työympäristöön.
2. Käyttäydy kaikkia kohtaan ystävällisesti ja kohteliaasti. Muista tervehtiä koulutovereitasi,
muita kouluyhteisöön kuuluvia ja koulun vierailevia. Kiroilu ja rumat sanat eivät kuulu
hyvään käytökseen.
 Päivittäin on tilanteita, joissa tarvitset ilmaisuja
Anteeksi
Anteeksi, että häiritsen…
Kiitos
Ole hyvä
3. Ulkokengät jätetään siihen kurahuoneeseen, josta tulet sisään ja menet ulos. Sisätiloissa
liikutaan kävellen ja mieluusti sisäkenkiä käyttäen. Teknisen käsityön oppitunneille
siirrytään ulkokautta koulun ja päiväkodin välisen piha-alueen ovesta.
4. Oppilaskaapissasi voit säilyttää omia tavaroitasi.
5. Käyttäydy kouluympäristöä arvostaen.
6. Käsittele koulun omaisuutta asianmukaisesti. Jos jotain rikkoutuu, ilmoita siitä heti koulun
henkilökunnalle. Olet velvollinen korvaamaan tahallisesti aiheuttamasi vahingon (koskee
myös oppikirjoja). Jos löydät tai kadotat tavaroita, ota yhteys kansliaan.
7. Pukeudu siististi ja asiallisesti sää huomioiden. Ruokailussa olemme ilman päähinettä, ja
luokkahuoneissa päähineen pito on yksilöllisistä syistä mahdollista henkilökunnan luvalla.
8. Koulualueelta voit poistua henkilökunnan luvalla.
9. Koulu ja sen lähialueet ovat lain mukaisia tupakkavapaita alueita.
10. Puhelimet näkyvät ja kuuluvat ainoastaan oppituntien ulkopuolisella ajalla, jos niitä ei
tarvita oppimisen välineinä.
11. Teräaseiden, tulentekovälineiden ja muiden omien esineiden kouluun tuomiseen tarvitset
henkilökunnan luvan.
12. Voit tuoda koulupäivän ajaksi erilaisia virvoitusjuomia henkilökunnan luvalla.
13. Valo- ja videokuvaaminen koulussa on sallittua vain henkilökunnan luvalla.
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RUOKOLAHDEN KOULU
KOULUMATKA
1. Kulje koulumatkat liikennesääntöjä noudattaen. Jos kuljet linja-autolla, pidä aina
matkalippu mukanasi. Noudata hyviä käytöstapoja.
2. Jätä polkupyörät ja mopot niille osoitettuihin paikkoihin. Potkukelkat, -laudat ym.
kulkuvälineet jätetään myös pyörätelineille.
3. Käytä sovittuja kulkureittejä.
VÄLITUNNIT
1. Luokkien 1-6 oppilaat viettävät välitunnit ulkona. Luokkien 7-9 oppilaille suositellaan
myös ulkona piipahtamista. Sisällä välituntia viettäessäsi olet yhteisissä aulatiloissa.
Välitunnin aikana voidaan siirtyä kerroksesta toiseen seuraavaa tuntia varten, mutta
muuten pysytään omassa kerroksessa. Yleisissä tiloissa liikkuessasi ja oleskellessasi
pidä huoli, että huomioit muiden oppitunnit
2. Pakkasrajaa ei ole.
3. Mene välitunnille viivyttelemättä ja oleskele välituntialueella.
4. Välituntitoiminta, pelit ym. tapahtuvat niille varatuilla paikoilla.
5. Mehuja ja muita virvoitusjuomia nautimme ainoastaan, jos niitä on tarjolla
oppilaskahviossa tai siihen on henkilökunnan lupa.
6. Huolehdi WC-käyntisi ja seuraavalla tunnilla tarvitsemasi välineet esim. kaapistasi
välitunnin aikana.
OPPITUNNIT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ole ajoissa oppitunneilla.
Siirry luokkaan aikuisen johdolla tai erillisellä ohjeistuksella.
Oppitunti aloitetaan seisten rauhoittumalla.
Huolehdi tehtäviesi suorittamisesta ohjeiden mukaan.
Säilytä luokassa työrauha.
Pidä luokka siistinä.
Kännyköiden, pelien ja erilaisten soittolaitteiden käyttöön tunneilla tarvitset
henkilökunnan luvan.
8. Jätä makeisten ja purukumien syönti oppituntien ulkopuolelle.
9. Ilmoita etukäteen opettajalle, jos joudut lähtemään terveydenhoitajan, lääkärin,
hammaslääkärin, oppilaanohjaajan tms. vastaanotolle.
10. Urheilukentän liikuntatunneille siirrytään aikuisen ohjeiden mukaan ja aina kävellen, ellei
aikuinen ohjeista toisin.
RUOKAILU
1. Ruokailuun mennään ryhmittäin aikuisen ohjauksessa.
2. Ota ruokaa sen verran kuin jaksat syödä. Noudata ruoan määrärajoituksia. Yritä maistaa
kaikkea.
3. Aterioi rauhallisesti, mutta hidastelematta hyviä ruokailutapoja noudattaen.
4. Ole ajoissa välipala-ajallasi.
5. Palauta ruokailuvälineesi niille varattuihin paikkoihin ja puhdista ne jätteistä.
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