
Kellarpellon koulun järjestyssäännöt ja ohjeet 
 
 
Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen 
 
Näiden järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun 
esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. 
Kellarpellon koulun toimintaa ohjaa Suomen lainsäädäntö. 
Järjestyssääntöjä noudatetaan kaikessa koulun toiminnassa ja koulun alueella.  
Säännöt ja ohjeet ovat voimassa myös koulun tapahtumissa, retkillä ja leirikouluissa. Lisäksi 
näissä tapahtumissa voi tarvittaessa olla tapauskohtaisia ohjeita ja sääntöjä. 
 
 
Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet 
 
Oppilaiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet 
 
Oppilaan oikeudet perusopetuksessa  
 
Savonlinnan kaupungin tasa-arvo ja yhdenvertaisuusohjelma 
 
Oppilaan velvollisuudet 
 
Oppilaan velvollisuutena on 

 osallistua opetukseen, kunnes oppivelvollisuus on suoritettu 

 suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti. 

 osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon 
 
 
Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen 
 
Hyvä käytös 
 
Koulussa noudatetaan hyviä käytöstapoja.  

 Ole huomaavainen ja kohtelias.  

o Tervehdi toisia.  

o Puhuttele toisia asiallisesti.  

o Yritä ratkaista erimielisyydet puhumalla, hae tarvittaessa aikuinen apuun.  

o Auta kaveria ja ota apu vastaan.  

o Pyydä ja anna anteeksi.  

o Ole rehellinen.  
o Pukeudu asiallisesti. 
o Pidä kiinni sovituista asioista ja aikatauluista. 
o Noudata hyviä ruokailutapoja 

 
 
Oleskelu ja liikkuminen 

 Noudata yhteisesti sovittuja peli- ja leikkisääntöjä  

 Vietä välituntisi pihalla, älä porrastasanteella, portailla, vessoissa tai polkupyörätelineiden 
luona 

 Koulupäivän aikana saat poistua koulun alueelta vain opettajan luvalla.  

 Lähde viivyttelemättä kotiin koulupäivän päätyttyä. Jos harrastusten takia joudut 
odottamaan koululla, pyydä opettajalta siihen lupa.  

http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/koululainsaadannon_soveltamiskaytanto/101/0/oppilaan_oikeudet_perusopetuksessa
http://docplayer.fi/2383586-Savonlinnan-kaupunki-tasa-arvo-ohjelma-yhdenvertaisuuden-turvaamiseksi.html


 Koulun piha-alueella saat pyöräillä, rullaluistella tai rullalautailla koulun tai  

päiväkodin toiminta-aikana vain valvovan aikuisen luvalla. - Ota pihalla toimiessasi 
huomioon pihan eri ikäiset käyttäjät  

 Noudata liikennesääntöjä ja varovaisuutta koulumatkoilla ja koulun retkillä  
o Suositus 3-5 – luokkalaiset voivat kulkea koulumatkat polkupyörällä.  

o Käytä pyöräilykypärää. Koulun retkillä kypärä on pakollinen. 

 

 
Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen 
 
Jokainen osallistuu kouluympäristön siisteydestä ja viihtyvyydestä huolehtimiseen.  

 Laita roskat roskakoriin. Huomioi kierrätys!  

 Palauta tavarat niille kuuluville paikoille.  

 Huolehdi välineiden kunnosta.  

 Siivoa jälkesi. 

 Pidä kengät ja päällysvaatteet siististi omassa naulakossa.  

 Pidä reppu sille kuuluvalla paikalla.  
 
Lain mukaan oppilaalla on velvollisuus korvata tahallisesti aiheuttamansa vahingot ja puhdistaa ja 
järjestää  likaamansa tai epäjärjestykseen saattamansa koulun omaisuus. 
 
 
Turvallisuus 
 

 Ilmoita turvallisuuteen liittyvästä viasta tai puutteesta koulun henkilökuntaan kuuluvalle. 

 Säilytä polkupyörät ja sukset niille osoitetuilla paikoilla. 

 Lumipallojen heittäminen on sallittu sille osoitetulla alueella. 

 Koulun piha-alueella on tallentava videovalvonta. 
 
 
Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö 
 

 Opettajan luvalla voi käyttää omia mobiililaitteita ja kameroita opiskelun tukena. Muulloin 
laitteet pidetään suljettuna ja poissa näkyvistä.  

 Koulu ei vastaa laitteiden rikkoutumisesta tai katoamisesta.  

 Internettiä käytettäessä noudatetaan netikettiä ja ikärajoja, opettaja ohjeistaa ja valvoo 
sivustojen käyttöä.  

 toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman tämän lupaa 
internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa. 
 
 

Päihteet ja vaaralliset esineet 
 

 Kiellettyjen, vaarallisten tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettujen esineiden 
tai aineiden tuomisen kouluun on kielletty. Opettajalla on oikeus tarvittaessa tarkistaa reppu 
ja pulpetti. 

 
 
 
 
 
 
 



Menettelytavat kun yhteisistä säännöistä ja toimintatavoista poiketaan  
 
 
Koulutehtävät  

 Laiminlyötyjen kotitehtävien tekeminen työpäivän päätyttyä.  

 
Käyttäytyminen  

 Ojentaminen  

 Oppilaan kuuleminen ja keskustelu.  

 Luokasta poistaminen  

 Jälki-istunto  

 
Edellä mainituista toimenpiteistä ilmoitetaan huoltajalle tai lailliselle edustajalle. 
 
Kirjallinen varoitus (rehtori) 
 
Koulusta erottaminen (sivistystoimenjohtaja) 
 
Koulun rehtorilla ja opettajalla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai 
koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja 
niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. 
 
Kasvatuskeskustelu 

Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muutoin rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai 
kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan 
loukkaavasti, voidaan ensisijaisena toimenpiteenä määrätä osallistumaan yhteensä enintään kaksi 
tuntia kestävään kasvatuskeskusteluun.  

Kasvatuskeskusteluun määrää koulun opettaja tai rehtori. Kasvatuskeskustelu tulee kirjata ja siitä 
tulee ilmoittaa oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus osallistua 
kasvatuskeskusteluun tai osaan siitä, jos se 2 momentissa esitetty huomioon ottaen katsotaan 
tarpeelliseksi. 

 
4 Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen 
 
Nämä järjestyssäännöt ja ohjeet on laadittu yhteistyössä koulun henkilökunnan, oppilaiden ja 
huoltajien kanssa. Ne ovat voimassa 1.8.2016 alkaen. 
Järjestyssäännöt ja ohjeet ovat osa koulun lukuvuosisuunnitelmaa. Ne myös julkaistaan vuosittain 
koulun syystiedotteessa. 
Säännöt ja ohjeet käydään opettajan johdolla oppilaiden kanssa läpi jokaisen lukuvuoden aluksi. 
Sääntöjä ja ohjeita arvioidaan lukuvuosisuunnitelman arvioinnin yhteydessä. 
 
 
 
Sääntöjen käsittely: 
Oppilaskunnan hallituksen kokous 17.5.2016 
Kellarpellon koulun koulukohtainen oppilashuoltoryhmä 25.5.2016, mukana Oppilaskunnan hallituksen edustajat, 
kommentit Vanhempainyhdistyksen johtokunnan sihteeriltä 
 
Hyväksytty Kellarpellon koulun opettajakunnan kokous 31.5.2016 § 3 

 
 



Linkit: 
 
Perusopetuslaki 
(http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5
D=perusopetuslaki) 
 
Oppilaan oikeudet perusopetuksessa  
(http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/koululainsaadannon_soveltamiskaytanto/101/0/oppilaan_oi
keudet_perusopetuksessa) 
 
Savonlinnan kaupungin tasa-arvo – ja yhdenvertaisuus –ohjelma 
(https://savnet.savonlinna.fi/Dokumentit/Yhteiset/Henkil%C3%B6st%C3%B6ohjeet/Tasa-arvo-
ohjelma.pdf) 
 
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 
(http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20131287?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5
D=opiskelijahuoltolaki) 
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