
 
 
 

7-9 luokkien oppilaiden käytänteet  
 
järjestyssääntöliite 
 
 
 
 
Oppitunnit 
 

- en pidä päässäni lakkia enkä huppua  
- pidän opiskeluvälineet aina mukana 
- jätän ulkovaatteet ja kengät luokan ulkopuolelle naulakkoon  
- fysiikan, kemian ja teknisen työn luokissa voin oleskella kengät jalassa 
- pidän kännykän äänettömällä ja otan sen esille vain, kun opettaja antaa siihen luvan 
- opettajalla on oikeus ottaa kännykkäni pois, mikäli se häiritsee oppituntia. 
- jos myöhästyn saman oppiaineen tunnilta kolme kertaa, saan jälki-istuntoa 
- jos yhteenlaskettu myöhästymisaika on alle 30 min., saan jälki-istuntoa 30 min. Jos 

yhteenlaskettu myöhästymisaika on yli 30 min, seuraa siitä 1 tunti jälki-istuntoa 
- jos myöhästyn kokonaisen oppitunnin, korvaan koko tunnin läksyparkissa 

 
 

Välitunnit 
 

- siirryn viivyttelemättä välitunneille 
- vietän välitunnit koulun pihalla välituntialueella  
- luokkani sovitut sisävälitunnit vietän oleskelutilassa ja aulassa 
- en vietä välitunteja vessoissa, opettajanhuonesiivessä, alakerran käytävässä, lukion 

päädyssä, A-koulu rakennuksissa enkä siipiosassa ruokalan takana 
- koulualueelta saan poistua vain luvan kysymällä. Mikäli poistun luvatta, teen sen täysin 

omalla vastuullani 
- en istu pääsisäänkäynnin vieressä olevilla kaiteilla enkä ikkunalaudoilla 
- muistan, että ovien edustat on pidettävä vapaina. En oleskele liian lähellä ulko-ovia 

 
 

Päivänavaus 
 

- kun päivänavaus on salissa, saavun sinne ajoissa 
- jätän ulkovaatteet, kengät, laukut yms. salin ulkopuolelle 
- salissa istun oman luokkani mukana järjestyksessä 
- en käytä kännykkää 

 
 
Jälki-istunnot 
 

- jälki-istunnot järjestetään tiistaisin klo 14.00-15.00 
- jos saan jälki-istuntoa, aloitan istumisen heti seuraavana istuntopäivänä ja palautan 

huoltajan allekirjoittaman jälki-istuntoilmoituksen istuntoa valvovalle opettajalle 
- mikäli en saavu jälki-istuntoon, enkä ole ilmoittanut syytä, saan lisärangaistuksen (30 min) 
- jälki-istuntoon ja läksyparkkiin saapuessani laitan puhelimen äänettömälle ja luovutan sen 

kännykkäparkkiin 
- suoritan jälki-istunnon hiljaa istuen 



 
Läksyparkki 
 

- suoritan läksyparkin, jos unohdan tehdä läksyt kolme kertaa 
- jos unohdan opiskeluvälineet kolme kertaa, suoritan silloinkin läksyparkin 
- mikäli en mene läksyparkkiin, seuraa minulle siitä 30 min jälki-istuntoa, jonka suoritan 

seuraavan viikon jälki-istunnossa 
 
 

Poissaolot 
 

- mikäli olen sairaana, huoltaja ilmoittaa poissaolostani viimeistään kello 12 mennessä 
luokanohjaajalle Wilman kautta. Ilmoituksen voi laittaa jo edellisenä iltana Wilmaan 

- hammaslääkärikäynneistä toimitan lapun kyseisen tunnin opettajalle 
- huoltajani ilmoittaa ja anoo etukäteen tiedetyt poissaolot (matkat jne.) hyvissä ajoin Wilman 

kautta 
- olen velvollinen huolehtimaan poissaolojeni aikaisista kokeista ja läksyistä 

 
 
Ruokala 

- jonotan ruokaa rauhallisesti omassa jonossani 
- en käytä kännykkää ruokalassa 
- käyttäydyn asiallisesti ja meluamatta 
- noudatan opettajien ja keittiöhenkilökunnan antamia ohjeita 
- muistan kiittää! 

 
 
 

 
 


