
Kirstin koulun järjestyssäännöt 
 

1. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen 
 
Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää Kirstin koulun sisäistä järjestystä, opiskelun 
esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.  
 
Järjestyssäännöissä annetaan lainsäädäntöä tarkentavia koulun turvallisuuden ja 
viihtyisyyden kannalta tarpeellisia ohjeita käytännön järjestelyistä ja asianmukaisesta 
käyttäytymisestä. 
 
Järjestyssäännöt sisältävät yleisiä koulussa noudatettavia sääntöjä. Rehtorin ja opettajan 
tulee puuttua lainsäädännön vastaiseen käyttäytymiseen, vaikkei järjestyssäännöissä asiasta 
määrättäisi. 

 
Säännöt ovat voimassa oppilaan ollessa koulussa tai osallistuessa koulun toimintaan koulun 
ulkopuolella. Järjestyssääntöjä on noudatettava esimerkiksi retkillä ja leirikoulussa. 
 
Järjestyssääntöjen piiriin sisältyy myös välitunnin mittainen aika ennen oppilaan opetuksen 
tai muun toiminnan alkua ja vastaavasti oppilaan viimeisen oppitunnin tai muun toiminnan 
päätyttyä. 
 
Koulun alue määritellään järjestyssääntöihin liitetyssä kartassa. 
 

 
2. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen 

 
Hyvä käytös 
Kirstin koulussa noudatetaan hyviä tapoja. Kaikessa toiminnassa huomioidaan toiset. 
Opiskelurauhaa kunnioitetaan. Opettajan ohjeita noudatetaan. 
Kirstin koulussa noudatetaan hyviä ruokatapoja ja annetaan toisille ruokarauha. 
Kirstin koulussa pukeudutaan asiallisesti ja tarkoituksenmukaisesti kussakin tilanteessa. 
Lukujärjestystä noudatetaan säännöllisesti ja sovituista asioista pidetään kiinni. 
Toisesta henkilöstä koulupäivän aikana otetun kuvan julkaisemiseen kysytään henkilöltä 
lupa. 
 
Oleskelu ja liikkuminen 
Välitunnit vietetään ulkona koulun välituntialueella tai muussa opettajan osoittamassa 
paikassa. 
Siirtymätilanteissa toimitaan rauhallisesti ja opettajan ohjeita noudattaen. 
Kouluaikana voi koulun alueelta poistua vain perustellusta syystä ja opettajan luvalla. 
Koulunalueella ei saa liikkua polkupyörällä välituntien aikana. Polkupyörille ja potkulaudoille 
on koulupäivän ajaksi varattu paikka. 
Koulumatkoilla ja retkillä noudatetaan hyviä tapoja ja liikennesääntöjä. 
 
Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen 
Oppilas huolehtii omista koulutavaroistaan. 
Toisten omaisuutta kunnioitetaan. 
Koulun omaisuudesta, oppimateriaaleista ja tavaroista pidetään hyvää huolta. 
Jokainen siivoa omat jälkensä ja huolehtii ympäristön siisteydestä. 
Oppilas korvaa tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttamansa vahingon. 



 
 
Turvallisuus 
Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. 
Jokainen kouluyhteisön jäsen huolehtii omalta osaltaan kouluyhteisön turvallisuudesta ja 
viihtyisyydestä. 
Kiusaaminen, väkivaltainen käytös ja häirintä on kielletty. 
Opettajan ohjeita noudatetaan tunneilla, siirtymätilanteissa ja välitunneilla.  
Turvallisuuteen liittyvästä viasta tai puutteesta tulee ilmoittaa koulun henkilökunnalle. 
 
 
Tietokoneen, matkapuhelimen ja muiden mobiililaitteiden käyttö 
Koulun tietokoneita ja tabletteja käytetään ohjeiden mukaan. 
Oppilaiden omia laitteita voi käyttää oppitunneilla opettajan luvalla. 
Kuvan ja äänen tallentaminen ja lähettäminen oppitunnilta tai välitunnilta ilman opetukseen 
liittyvää syytä on kielletty. 
Mobiililaitteiden käytöstä välitunneilla sovitaan erikseen. 

 
 
Päihteet ja vaaralliset esineet 
Vaarallisten esineiden ja aineiden, kuten tupakkatuotteet, alkoholi, huumausaineet, veitset, 
ampuma-aseet ja voimakkaat laserosoittimet, tuominen kouluun on kielletty. 
 
Kurinpito 
Kirstin koulussa noudatetaan Espoon kaupungin suunnitelmaa oppilaan ojentamisesta ja 
kurinpidosta. 
Opettajilla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa oppilaan tavarat ja ottaa häiritsevät tai vaaralliset 
esineet tai aineet haltuunsa. 
Opettajan ja rehtorin velvollisuus on ilmoittaa koulumatkalla tai koulussa tapahtuneesta 
häirinnästä, kiusaamisesta ja väkivallasta oppilaiden huoltajille. 
 
 

3. Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen 
Nämä järjestyssäännöt ovat koulun opetussuunnitelman liitteenä. Järjestyssäännöt ovat 
nähtävillä koulun kotisivuilla, Wilmassa ja koulun tiloissa.  
Järjestyssääntöjä voidaan tarvittaessa tarkistaa tai muuttaa. Muutokset hyväksyy koulun 
johtokunta. 
 
 
 


