
OULUN NORMAALIKOULUN YLÄKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT  
(hyväksytty johtokunnassa 19.11.2018) 
 
Oulun normaalikoulun oppilaiden ja henkilökunnan jäsenten turvallisen 
koulunkäynnin ja työrauhan takaamiseksi koulullemme on laadittu yhteiset 
järjestyssäännöt. Jokainen oppilas ja koulun henkilökuntaan kuuluva voi omalla 
toiminnallaan vaikuttaa siihen, että kouluyhteisössä kaikilla olisi yhdenvertaisesti hyvä olla. 
 
Järjestyssäännöillä on tarkoitus edistää koulumme 
 sisäistä järjestystä 
 opiskelun esteetöntä sujumista 
 kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä 

 
Sääntöjen tavoitteena on 
 ohjata vastuulliseen käyttäytymiseen ja rauhalliseen työskentelyyn 
 ohjata onnistuneeseen yhteistyöhön 
 luoda turvallinen ja viihtyisä kouluympäristö ja –yhteisö 

 
Säännöt ovat voimassa 
Osallistuttaessa opetussuunnitelman mukaiseen tai opetuksen järjestäjän hyväksymän muun suunnitelman 
mukaiseen opetukseen tai toimintaan 
 koulupäivän aikana koulurakennuksessa sekä koulualueella 
 koulualueen ulkopuolella, kun siellä ollaan koulutyön vuoksi 
 muuna kouluaikana, kuten koulun kerhoissa, retkillä, leirikoulussa, opintokäynneillä, koulun 

tapahtumissa ja tilaisuuksissa 
 
Oppilaalla on oikeus 
 maksuttomaan perusopetukseen, yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, henkilökohtaiseen 

vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan 
 oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä 
 oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön ja muihin lainsäädännössä määriteltyihin etuuksiin 
 oikeus tulla suojelluksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä 
 tulla kuulluksi, kertoa mielipiteensä ja osallistua 

 
Oppilaan velvollisuuksia ovat 

 hyvä käyttäytyminen ja asiallinen kielenkäyttö 

 toisten huomioon ottaminen 

 säännöllinen koulunkäynti ja oppitunneille ajoissa saapuminen 

 annettujen tehtävien suorittaminen 

 opettajan ja muiden koulun aikuisten antamien ohjeiden noudattaminen 

 koulun ja sen ympäristön siisteydestä huolehtiminen 

 tapaturmasta, vahingosta ja kiusaamisesta ilmoittaminen 

 kulkuneuvonsa jättäminen niille varatuille paikoille 

 päähineiden ja ulkovaatteiden riisuminen oppitunneilla, ruokalassa ja yhteisissä tilaisuuksissa 

 toimia niin, että kenenkään turvallisuus ei vaarannu 

 korvata huolimattomuudellaan tai tahallisesti aiheuttamansa vahingot 
  
  



TURVALLISUUS, VIIHTYISYYS JA SUJUVA KOULUTYÖ 
Koulussamme 

 en käytä henkistä tai fyysistä väkivaltaa 

 en varasta tai turmele koulun tai muiden oppilaiden omaisuutta 

 en kiusaa 

 en käytä tupakkatuotteita, päihteitä enkä energiajuomia 

 poistun koulupäivän aikana koulualueelta vain opettajan luvalla 

 käytän puhelinta tai vastaavaa laitetta oppitunnilla vain opettajan luvalla 

 en tuo itselle, muille tai koulutyölle vaaraa tai häiriötä aiheuttavia esineitä ja aineita kouluun 

 huolehdin omista ja yhteisistä opiskeluvälineistä 
 
Oppitunneilla 

 olen valmiina tunnin alkaessa ja tuon opiskeluvälineet mukanani 

 menen heti omalle paikalleni ja riisun päällysvaatteet 

 seuraan opetusta ja opettajan/opetusharjoittelijan antamia ohjeita 

 annan muiden työskennellä rauhassa 

 en kommentoi tai naureskele muiden vastauksille 

 en turmele koulun omaisuutta 

 pyydän luvan luokasta poistumiseen tarvittaessa 

 jätän oman paikkani hyvään järjestykseen poistuessani tunnilta 
  
Kouluravintolassamme 
 laitan ruokailuun mennessä laukut naulakkoon enkä jätä niitä kulkureiteille 
 toimin rauhallisesti ja ruokailen hyvien tapojen mukaisesti 
 en käytä päähinettä tai päällysvaatteita 
 syön kaiken ottamani ruoan ja vältän ruokahävikkiä 
 jätän oman paikkani siistinä seuraavalle ruokailijalle ja palautan astiat ohjeiden mukaan 
  
Välitunnilla 
 palautan pelivälineet sovituille paikoille 
 noudatan välituntivalvojan ohjeita ja ilmoitan tapaturmasta tai muusta vahingosta heti välitunti-

valvojalle tai koulun muulle lähimmälle aikuiselle 
 
Turvallisuuden edistämiseksi     
 ilmoitan turvallisuuteen liittyvästä havainnosta, poikkeavasta tilanteesta ja viasta välittömästi 

lähimmälle aikuiselle 
 säilytän pyörät ja muut kulkuneuvot niille varatuilla paikoilla 
 käytän pyöräilykypärää pyöräiltäessä koulussa, esim. retkillä 
 noudatan ohjeita koulutarvikkeiden ja liikuntavälineiden säilytyspaikasta 
  
Ohjeet puhelimen ja muiden laitteiden käytöstä 

 Kun tulen luokkaan, laitan puhelimen laukkuun. Säilytän puhelinta oppitunneilla näkymättömissä. 
 Jos tarvitsen välttämättä puhelinta tunnin aikana, pyydän opettajalta luvan 

 Käytän omaa puhelintani koulutyöhön opettajan ohjeiden mukaan 

 Jos puhelin aiheuttaa häiriötä, vien sen opettajan pöydälle lopputunniksi kännykkäparkkiin 

 Jos tarvitsen puhelintani välitunneilla ja ruokalassa, huomioin muut ihmiset ja hyvät tavat 
 
NIISSÄ ASIOISSA, JOITA JÄRJESTYSSÄÄNNÖISSÄ EI ERIKSEEN MAINITA, NOUDATETAAN PERUSOPETUSTA 
KOSKEVIA SÄÄNNÖKSIÄ JA MÄÄRÄYKSIÄ SEKÄ KUHUNKIN TILANTEESEEN ERIKSEEN ANNETTUJA 
OHJEITA. 


