LUOKAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT OPETUSTILANTEISSA, päivitetty syksyllä 2020
Noudatan annettuja ohjeita turvaväleistä ja oman ryhmän kanssa pysymisestä pandemiaajan.

1

Tulen tunnille ajoissa. Jos myöhästyn, koputan ovea sievästi, pyydän anteeksi ja
selitän syyn. Luokan oven tulijalle avaa aina opettaja.

2

Riisun ulkovaatteeni ja päähineeni koulupäivän ajaksi omaan kaappiini. En kerro
kaappini numerokoodia ulkopuolisille.

3

Pidän tarvittavat työvälineet aina mukana.

4

Käyttäydyn asiallisesti, kunnioitan työrauhaa ja autan toisia.

5

Pidän kännykän ja musiikkisoittimen pois käytöstä oppitunnin aikana ja koulun
yleisissä tilaisuuksissa.

6

Opettaja kertoo, kun oppitunti päättyy. Kokeestakaan en voi poistua ennen tunnin
lopettamista.

7

Pidän työympäristöni luokassa siistinä.

8

Opetustilanteissa en syö ruokaa, karamelleja enkä juo mitään juomia.

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT VÄLITUNNILLE
Opettaja varmistaa, että oppilaita ei jää luokkaan, ja lukitsee lähtiessään luokan oven.
1

Voin viettää välitunnin koulun sisällä tai pihalla. Noudatan turvavälejä välitunnilla.

2

Jos vietän välitunnin käytävässä, en istu ikkunanlaudalla.

3

Pidän ympäristöni siistinä ja huolehdin roskat roskakoriin.

4

Jos rikon koulun omaisuutta, ilmoitan siitä välittömästi kansliaan tai rehtorille. Olen

velvollinen korvaamaan koulun omaisuudelle aiheuttamani vahingot.
5

Jos poistun koulualueelta välitunnilla muualle kuin opetustilanteisiin, teen sen omalla
vastuullani.

6

Käyttäydyn asiallisesti ja kunnioittavasti toisia ihmisiä ja ympäristöä kohtaan. En kiusaa
tai käy käsiksi toisiin ihmisiin enkä luvatta kajoa toisen omaisuuteen.

7

Huolehdin pihalla polkupyörän, mopon tms. kulkuvälineeni sille varatulle paikalle.

8

Tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö on ehdottomasti kiellettyä koulun
alueella sekä koulun järjestämillä matkoilla ja vierailuilla.

9

Energiajuomat eivät kuulu koulupäivään edes välitunnilla.

10

En käytä hissiä, ellei minulla ole siihen rehtorin lupaa.

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUOKAILUSSA

1.

En ota reppua mukaan tullessani ruokailuun, mutta huolehdin arvoesineeni kuten
rahat mukaan. Koulu ei vastaa kadonneista tavaroista.

2

Pesen käteni ennen ruokailua ja aina ulkoa kouluun tulessani.

3

Noudatan luokkani ruokailuvuoroa ja turvavälejä ruuhkien välttämiseksi.

4

Noudatan ruokaillessani hyviä ruokailutapoja ja otan ruokaa vain sen verran kuin
jaksan syödä.

5

Jätän paikkani siistiksi

6

Palautan ruokailuvälineet, ruuanjätteet ja roskat niille varatuille paikoille.

