
Riihikosken yhtenäiskoulun järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt ovat voimassa kaikessa koulun toiminnassa eli oppitunneilla ja
välitunneilla, siirtymissä sekä kaikissa työsuunnitelman mukaisissa koulun järjestämissä
tilaisuuksissa, retkillä ja leirikoulussa. Koulualueena pidetään koulurakennuksia ja
välituntipihaa.

Koulun alueella on tallentava kameravalvonta, jota käytetään rikosten ennaltaehkäisemiseksi
ja apuna tapahtuneiden tilanteiden selvittämiseen.

1§ Käyttäytyminen kouluyhteisössä
Koulussa käyttäydytään asiallisesti ja hyvien tapojen mukaisesti.
Koulussa tervehditään toisia.
Oppilaat noudattavat aikuisten antamia ohjeita.

Koulussa kaikki ottavat toiset huomioon ja kunnioittavat toisia.
Kaikenlainen kiusaaminen, väkivalta ja loukkaava käytös on ehdottomasti kielletty.

Kouluun pukeudutaan säänmukaisesti ja asiallisesti eikä käytetä toisia loukkaavia vaatteita.
Sisällä oleskellaan ilman päähinettä.
Välipalan tulee olla terveellinen, eikä koulussa juoda energiajuomia.

2§ Oleskelu ja liikkuminen koulun alueella
Kaikki liikkuvat koulussa ja koulun pihalla turvallisesti.
Koulualueelta ei saa poistua kouluaikana ilman koulun henkilökunnan lupaa.
Oppilas kohtelee kaikkea toisten omaisuutta huomaavaisesti.
Kulkuvälineiden säilytyspaikoilla ei oleskella.
Välituntipihan poikki ei pyöräillä.
Koulun piha-alue on rauhoitettu koulun toiminnalle koulupäivän ajan.

3§ Turvallisuus
Oppilas noudattaa aikuisen antamia turvallisuusohjeita.
Koulun sisätiloissa oppilas liikkuu kävellen.
Tapaturman tai vahingon sattuessa oppilas ilmoittaa heti koulun henkilökunnalle. Myös
havaitut turvallisuuspuutteet pitää kertoa välittömästi.
Kouluun ei tuoda laissa kiellettyjä aineita (tupakkatuotteet, päihteet, huumaavat aineet) tai
vaarallisia esineitä (teräaseet, tulentekovälineet, ampuma-aseet ja voimakkaat
laserosoittimet, laseraseet yms.) tai niitä muistuttavia esineitä (esim. leikkiaseet).

4§ Oppitunnit
Oppilaan velvollisuus on opiskella opettajan ja muiden koulun aikuisten ohjeiden mukaan.
Oppilas saapuu oppitunneille täsmällisesti, opiskeluvälineet mukana.
Oppilas suorittaa tehtävänsä huolellisesti ja parhaan taitonsa mukaan.
Oppilas kunnioittaa toisia ja edistää kaikkien työrauhaa, jotta jokaisen oikeus saada opetusta
toteutuu.
Oppilas huolehtii yhdessä muiden kanssa, että luokkatila pysyy siistinä.
Jos oppilas häiritsee opetusta eikä toimi annettujen ohjeiden mukaan, oppilas voidaan
poistaa oppitunnilta.
Oppilas noudattaa koulutyöskentelyssä tekijänoikeuksia eikä käytä vilppiä.
Oppitunnilla ei syödä.



5§ Välitunnit
Välitunnit vietetään pääosin ulkona.
Oppilas siirtyy ripeästi välitunnille ja sieltä pois.
Koulusta Kisariiheen ja takaisin siirrytään kävellen.
Oppilas saa välitunnilla leikkiä, liikkua ja levähtää, iloita ja ilakoida.
Keinujen keltaisella alueella saavat olla vain keinujat.
Hämähäkkikeinuissa saa olla korkeintaan neljä oppilasta kerralla.
Keinuissa ja välituntilaitteissa ei saa olla vauhdinantajia.
Vaaralliset leikit ovat kiellettyjä. Aikuinen ratkaisee, mikä on vaarallista.
Lumen, kivien ja kaiken vastaavan heittäminen on kielletty.

6 § Ruokailu
Ruokailussa jokainen käyttäytyy rauhallisesti ja huomioi muut.
Oppilas noudattaa hyviä pöytätapoja ja kiittää ruoasta.
Oppilas ottaa ruokaa sen verran kuin jaksaa syödä.
Oppilas jättää oman paikkansa siistiksi ja hyvään kuntoon seuraavalle ruokailijalle.
Oppilas ei käytä puhelinta tai muita mobiililaitteita ruokalassa.

7. Siisteys ja kouluympäristö
Oppilas pitää hyvää huolta yhteisistä tavaroista, koulun omaisuudesta, koulurakennuksesta,
ympäristöstä ja siisteydestä.
Oppilas käyttää koulun välineitä ja kalusteita vain siihen tarkoitukseen, johon ne on
tarkoitettu.
Toisen tavaroihin koskeminen ilman lupaa on kielletty.
Oppilas laittaa omat ja yhteiset tavarat omille paikoilleen.
Oppilas laittaa roskat roskikseen ja lajittelee ne mahdollisuuksien mukaan.
Oppilas ei saa tahallisesti tai epäasianmukaisella toiminnalla aiheuttaa vahinkoa koulun
omaisuudelle.
Oppilas ilmoittaa aiheutuneesta vahingosta tai rikkoutuneesta tavarasta välittömästi koulun
aikuisille.
Oppilaan tulee korvata aiheuttamansa vahinko tai rikkomansa tavara.
Polkupyöriä säilytetään telineissä ja moottoriajoneuvoja Kisariihen parkkipaikalla.
Polkupyöräillessä oppilas käyttää kypärää.

8. Mobiililaitteet, koulun laitteet, some
Oppilas käyttää ja säilyttää puhelinta ja muita laitteita kouluaikana koulun aikuisten ohjeiden
mukaan.
Omat laitteet ovat koulussa mukana omalla vastuulla.
Oppilas ei käytä laitteita kiusaamis- tai häiritsemistarkoitukseen.
Oppilas voi julkaista kuvia ja videoita vain asianomaisten henkilöiden luvalla.
Opetuksen kuvaaminen ja muu tallentaminen on kiellettyä.
Opiskelussa käytetyssä tiedonhaussa pitää kirjata lähteet.



9§ Rangaistukset ja kurinpito

A. Välittömät seuraamukset

Oppilaalle kerrotaan miten hän on rikkonut sääntöjä, kuullaan oppilasta ja pohditaan
yhdessä keinot tilanteen parantamiseksi. Huoltajalle ilmoitetaan asiasta.

1. Liattu ja epäjärjestykseen saatettu tai roskattu koulun omaisuus tai ympäristö
puhdistetaan tai järjestetään.
2. Unohtuneet läksyt voidaan määrätä tekemään koulupäivän jälkeen esim. läksyparkissa
(max 1h)

3. Opettaja voi poistaa häiritsevän oppilaan opetustilasta tai tilaisuudesta. Poistetulle
oppilaalle järjestetään valvonta.

4. Opettaja voi tarkastaa oppilaan tavarat, mikäli oppilaalla on todistettavasti hallussaan
häiritseviä / vaarallisia esineitä tai aineita. Opettaja saa ottaa nämä pois oppilaan hallusta.
Häiritsevät esineet palautetaan oppilaalle oppitunnin päätteeksi. Vaaralliset esineet tai aineet
palautetaan huoltajalle mahdollisimman pian.

5. Osallistuminen opetukseen voidaan evätä loppupäiväksi rehtorin toimesta.

B. Kurinpitotoimenpiteet

Ennen toimenpiteitä: Oppilaalle kerrotaan miten hän on rikkonut sääntöjä, kuullaan oppilasta
(kasvatuskeskusteluun voidaan tarvittaessa pyytää huoltaja mukaan) ja pohditaan yhdessä
keinot tilanteen parantamiseksi. Kasvatuskeskustelu kirjataan ylös.

1. Omaisuudelle tahallisesti tai epäasianmukaisella toiminnalla aiheutettu vahinko korvataan.
(vahingonkorvauslaki)
2. Kasvatuskeskustelu (max 2h) voidaan määrätä opetuksen häiritsemisestä,
järjestyssääntöjen rikkomisesta, vilpillisestä menettelystä, sekä epäkunnioittavasta tai
loukkaavasta kohtelusta. Kasvatuskeskustelu voidaan järjestää kerralla tai useammassa
osassa koulupäivän aikana tai sen ulkopuolella.

3. Jälki-istunto (max 2h) voidaan määrätä opetuksen häiritsemisestä, järjestyssääntöjen
rikkomisesta ja vilpillisestä menettelystä. Jälki-istunnossa voidaan teettää kirjallisia tai
suullisia tehtäviä. Oppilas voidaan myös velvoittaa istumaan hiljaa jälki-istunnon ajan.
Oppilas ei saa jäädä jälki-istunnon takia paitsi opetuksesta tai koulun toiminnasta.

4. Kirjallinen varoitus rehtorin päätöksellä.

5. Määräaikainen erotus lautakunnan päätöksellä.

Järjestyssäännöt on laadittu oppilaskuntaa kuullen. Sääntöjä tarkistetaan tarpeen vaatiessa
uuden lukuvuoden alkaessa.


