
Annalan koulun järjestyssäännöt 14.1.2020 

  

1§ Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, oppimisen esteetöntä sujumista 

sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. 

  

2§ Oppilaita ja henkilökuntaa velvoittavat lait, asetukset ja järjestyssäännöt tässä järjestyksessä.  

  

3§ Kouluajaksi katsotaan koulun työjärjestyksen mukainen työpäivä sisältäen koulun järjestämät 

retket ja tilaisuudet ja mahdolliset lukujärjestykseen kuuluvat siirtymät koulutalojen välillä.   

  

4§ Koulualueena pidetään koulurakennusta ja välituntialuetta. Koulualueelta ei saa poistua 

kouluaikana ilman opettajan tai rehtorin lupaa.   

  

5§ Oppilaalla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä ja oikeus turvalliseen 

oppimisympäristöön ja fyysiseen koskemattomuuteen.   

  

6§ Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen. Oppilaan huoltajan on ilmoitettava oppilaan 

mahdollisesta poissaolosta ensimmäisenä poissaolopäivänä luokanopettajalle. Mikäli poissaolosta ei 

ole tullut tietoa koulupäivän aikana, opettaja ottaa viipymättä yhteyttä huoltajaan selvittääkseen 

tilanteen. Jos oppilas sairastuu koulupäivän aikana, saa hän poistua koulusta terveydenhoitajan, 

opettajan tai rehtorin luvalla. Opettaja ilmoittaa asiasta huoltajalle. 

  

7§ Oppilaalle voidaan myöntää hyväksyttävästä syystä lupa poissaoloon. Lupa on anottava 

etukäteen.  

  

8§ Huoltaja pitää oppilaan tiedot ja omat tietonsa ajan tasalla sähköisessä järjestelmässä tai 

ilmoittamalla muutoksista koulun kansliaan.  

  

9§ Oppitunneille on saavuttava täsmällisesti, opiskeluvälineet mukana ja kotitehtävät asianmukaisesti 

suoritettuina.    

  

10§ Koulun välineistä tulee pitää hyvää huolta. Aiheutuneesta vahingosta tulee ilmoittaa välittömästi 

koulun henkilökunnalle. Oppilaan on korvattava koulun omaisuudelle tahallisesti tai 

epäasianmukaisella toiminnalla mahdollisesti aiheuttamansa vahingot. Toisen tavaroihin koskeminen 

ilman asianomaisen henkilön lupaa on kielletty.  

  

11§ Matkapuhelinta tai muita elektronisia laitteita saa käyttää tai pitää esillä oppituntien tai välitunnin 

aikana vain opettajan luvalla. Ruokailun aikana ei käytetä em. laitteita. Kaikenlainen kuvaaminen tai 

äänittäminen on sallittu vain asianomaisten henkilöiden luvalla. Koulu ei vastaa oppilaan omalle 

laitteelle tapahtuneesta vahingosta.  

  



12§ Turvallisuussyistä lumipallojen heittely muualle kuin palloseinään on kielletty. Ajoneuvojen käyttö 

sekä muut vastaavat vaaroja aiheuttavat toiminnot välituntien aikana on kielletty. Oppilaan tulee 

noudattaa välituntivalvojan antamia ohjeita ja määräyksiä.  

  

13§ Tapaturman sattuessa tulee siitä ilmoittaa viipymättä koulun henkilökunnalle.  

  

14§ Tupakkatuotteiden, päihteiden tai muiden huumaavien aineiden ja energiajuomien hallussapito ja 

käyttö on kielletty. Teräaseita, tulentekovälineitä tai muita vaarallisia esineitä ei saa tuoda kouluun.  

  

15§ Koulumatkoilla oppilaan pitää käyttäytyä moitteettomasti. Oppilaan käyttämät kulkuvälineet on 

säilytettävä niille varatulla alueella. Koulu ei vastaa kulkuvälineistä koulupäivän aikana.    

  

16§ Oppilasta, joka ei noudata koulun järjestyssääntöjä tai käyttäytyy sopimattomasti, voidaan 

kurinpitokeinoin ojentaa. Kasvatuskeskustelusta, jälki-istunnosta, luokasta poistamisesta ja tehtävien 

suorittamisesta työpäivän päätyttyä päättää oppilaan opettaja.   

  

Niissä asioissa, joista ei järjestyssäännöissä erikseen mainita, noudatetaan peruskoulua koskevia 

säännöksiä ja määräyksiä. 

 

 


