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1. MERITORIN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
(LAAJA VERSIO, JAOTELTU OPETUSHALLITUKSEN (OPH) OHJEISTUKSEN MUKAISESTI)
2. Järjestyssääntöjen tarkoitus
Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää Meritorin kouluyhteisön turvallisuutta, viihtyvyyttä sekä
sisäistä järjestystä opiskelun esteetön sujuminen huomioiden.
Järjestyssäännöt sisältävät yleisiä koulussa noudatettavia sääntöjä, joiden noudattamista koulun
henkilökunnan tulee valvoa, ja niiden vastaiseen toimintaan tulee puuttua.
Säännöt ovat voimassa oppilaan ollessa koulussa koulun alueella koulupäivän aikana tai hänen
osallistuessaan koulun toimintaan koulun ulkopuolella, kuten retkillä tai leirikoulussa.

3. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet
3.1. Oppilaiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet
Jokaisella oppilaalla on tasavertainen asema, sivistykselliset perus- ja ihmisoikeudet sekä oikeus
turvalliseen opiskeluympäristöön ja laadukkaaseen perusopetukseen.
Koulumme on mukana KiVa-koulu -ohjelmassa ja kiusaamiseen puututaan välittömästi. Jokainen
koulussa työskentelevä aikuinen sekä oppilas ovat velvollisia ilmoittamaan havaitsemastaan
kiusaamisesta KiVa-tiimille tai lähimmälle aikuiselle.
3.2. Oppilaan velvollisuudet
Oppivelvollisuusikäisellä oppilaalla on velvollisuus saapua ajoissa oppitunneille, osallistua
opetukseen, suorittaa sekä tunti- että läksytehtävät tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti sekä tuoda
tarvittavat välineet mukanaan oppitunneille.
Oppilaalla on velvollisuus noudattaa kaikkien koulun aikuisten antamia ohjeita / neuvoja.

4. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen
4.1. Hyvä käytös
Oppilaan tulee käyttäytyä koulupäivän aikana hyvin niin itseään kuin ja muita kunnioittaen. Tämä

tarkoittaa muiden huomioon ottamista, työ- ja opiskelurauhan edistämistä, annettujen ohjeiden
noudattamista sekä oman ja toisten työn kunnioittamista.
Tervehdin koulussa kaikkia ystävällisesti.
Ruokalassa otan riittävän ruoka-annoksen, syön rauhallisesti ja hyviä ruokatapoja noudattaen. Vien
syötyäni ruokailuvälineet palautuslinjalle. Huolehdin osaltani ruokalan siisteydestä. Ruuan jälkeen
voin opettajan luvalla syödä xylitol-pastillin, mutta purukumia en tuo kouluun.
Pukeudun ulos lähtiessä sään mukaisesti. Sisällä ollessa olen pukeutunut sisävaatteisiin ja käytän
sisäkenkiä. Laitan ulkovaatteeni niille varattuun naulakkoon koskematta muiden vaatteisiin tai
kenkiin.
Noudatan tekijänoikeuksia käyttäessäni mobiililaitetta koulussa. Kuvaan koulussa ainoastaan
aikuisen luvalla. Pyydän luvan kuvan / videon julkaisemiseen julkisessa ympäristössä (internet,
sosiaalinen media tai vastaava julkinen paikka) ja muualla ainoastaan sisältöjä, joihin minulla on
tekijänoikeudet ja asianmukaiset luvat.

4.2. Oleskelu ja liikkuminen
Kouluun tullessa ja sieltä lähtiessä käytämme sovittua ovea.
Kuljen välitunnille ja takaisin rauhallisesti kävellen sovitusta ovesta.
Koulun sisällä en kulje ulkokengät jalassa enkä käytä päähinettä.
Riisumme ja laitamme kengät jalkaan siihen osoitetulla paikalla.
Välitunnit vietämme ulkona välituntipihaksi määritellyllä välituntialueella.
Välituntivalvoja auttaa minua tarvittaessa.
Välitunnin saa viettää sisällä vain opettajan luvalla.
Leikin välitunnilla turvallisesti ja ohjeiden mukaan.
Pelaan palloa vain siihen osoitetuilla alueilla.
Käyttäydyn asiallisesti myös koulumatkoilla.

4.3. Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen
Pidän hyvää huolta omista ja yhteisistä koulun tavaroista ja oppimateriaaleista. En koske luvatta
kenenkään toisen tavaroihin.
Pidän osaltani huolta koulun ja kouluympäristön siisteydestä. Huolehdin omien jälkieni
siivoamisesta. Jos aiheutan tahallani vahinkoa, epäjärjestystä tai likaan koulun omaisuutta, olen
velvollinen korvaamaan tai hyvittämään vahingot.
Tuon rahaa ja arvoesineitä kouluun omalla vastuullani.

4.4. Turvallisuus
Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on oikeus turvalliseen opiskelu- ja työskentely-ympäristöön.
Kiusaaminen, väkivaltainen käyttäytyminen ja häirintä ovat kiellettyjä.
Koulun sisätiloissa liikun kävellen ja rauhallisesti muut huomioon ottaen.
Käytän kypärää pyöräilyssä, potkulautailussa, skeitatessa, rullaluistelussa sekä luistelussa.
Säilytän polkupyöräni lukittuna sille määrätyllä paikalla koulupäivän ajan, enkä koske omaan tai
toisten pyöriin kouluaikana.
Potkulauta, skeitti, rullaluistimet tms. säilytetään luokassa koulupäivän ajan.
En pyöräile, potkulautaile, rullaluistele tai skeittaa koulun alueella.
Noudatan erityistä varovaisuutta laboratoriotyöskentelyssä sekä liikunta- ja käsityö tunneilla.
Turvallisuuteen liittyvästä viasta / puutteesta ilmoitan koulun henkilökunnalle.
Heitän lumipalloja vain siihen osoitetuilla paikoilla.
Noudatan välitunneilla yhteisiä välituntiohjeita.
En tuo kouluun vaarallisia tai vaaralliselta näyttäviä esineitä.
4.5. Tietokoneen ja mobiililaitteiden käyttö
Käytän mobiililaitteita koulussa yhteisten ohjeiden mukaisesti:
Puhelin on mukanani omalla vastuullani.
Pidän puhelimen pääsääntöisesti äänettömänä koulupäivän aikana.
Puhelinta voin käyttää oppitunneilla vain opettajan luvalla.
Välitunneilla kännykän käyttö on sallittu, ellei sen käyttökiellosta ole sovittu yhteisesti oppilaiden
huoltajien kanssa.
Kuvaan koulussa ainoastaan aikuisen luvalla.
Julkaisen sosiaalisessa mediassa ja muualla ainoastaan kuvia ja sisältöjä, joihin minulla on
tekijänoikeudet ja asianmukaiset luvat. Epäselvissä tilanteissa käännyn aina aikuisen puoleen.
En kopioi luvatta tekstiä tai kuvia internetistä tai kirjallisista lähteistä. Merkitsen käyttämäni lähteet
oppilastöihin.

4.6. Päihteet ja vaaralliset esineet
En tuo kouluun lailla kiellettyjä, vaarallisia tai omaisuuden vahingoittamiseen
tarkoitettuja esineitä tai aineita (alkoholi, tupakkatuotteet, sytyttimet, tulitikut, huumeet, veitset,
ampuma-aseet, voimakkaat laserosoittimet sekä vastaavat esineet ja aineet).
Tarpeen vaatiessa koulun aikuiset voivat pyytää oppilasta näyttämään repun / laukun sisällön.

4.7. Kurinpito
Ymmärrän, että sääntöjen noudattamatta jättämisestä voi seurata kasvatuskeskustelu, teon
sovittelu sekä hyvittäminen tai tarvittaessa jälki-istunto.
Muita mahdollisia aikuisen määräämiä kurinpitokeinoja ovat:
luokasta tai muusta koulun tilasta poistaminen,
opetuksen epääminen,
tavaroiden tarkistaminen,
oppilaalla olevan esineen tai aineen haltuun ottaminen,
kirjallinen varoitus tai erottaminen enintään kolmen kuukauden ajaksi.
Koulun aikuisilla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa /
koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai vastaavasta niihin syyllistyneen ja niiden
kohteena olevan oppilaan huoltajalle.
5. Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen
Järjestyssäännöt julkaistaan vuosittain lukuvuosioppaassa, joka löytyy myös koulun kotisivulta ja
Fronterista. Kouluvuoden alkaessa ja tarvittaessa järjestyssäännöt käsitellään luokissa opettajan
johdolla. Huolehditaan siitä, että myös kesken lukuvuoden tulleet uudet oppilaat tutustuvat
järjestyssääntöihin.
Johtoryhmä ja oppilaskunta tarkistavat järjestyssäännöt vuosittain ja tarvittaessa. Johtokunta
hyväksyy kokouksessaan mahdolliset muutokset.

