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1 Oppivelvollisuuden suorittaminen  
 

 Oppilaan velvollisuus on osallistua opetukseen, kunnes oppivelvollisuus on 

suoritettu.  

 Oppilaan velvollisuus on suorittaa tehtävänsä tunnollisesti.  

 Poissaoloa varten on haettava opettajan tai rehtorin lupa.  

 
 

 

2 Hyvä käytös  
 

 Oppilas käyttäytyy kaikissa koulupäivän tilanteissa toiset huomioon ottaen ja antaen 

kaikille työrauhan.  

 Oppilas käyttäytyy kunnioittavasti oppilastovereita, koulun henkilökuntaa ja koululla 

vierailevia henkilöitä kohtaan.  
o Koulussa tervehditään ystävällisesti kaikkia henkilöitä.  

o Koulussa noudatetaan kaikkien koulussa työskentelevien aikuisten ohjeita.  
 Koulussa noudatetaan hyviä ruokailutapoja.  

 Oppilas pukeutuu asiallisesti ja tarkoituksenmukaisesti sääolot huomioiden.  

 Oppilas tulee kouluun ja oppitunneille täsmällisesti ja poistuu ripeästi välitunneille 

sekä koulupäivän päätyttyä kotiin.  

 

 
 

3 Turvallisuus  
 
Oleskelu ja liikkuminen  

 
 Välitunnit vietetään rajatulla välituntialueella.  

 Välitunneilla toimitaan koulun turvallisuus- ja käyttäytymisohjeiden mukaan.  

Kouluaikana oppilas saa poistua koulualueelta vain opettajan luvalla. 

 Koulumatkoilla noudatetaan liikennesääntöjä ja hyviä käytöstapoja.  

 Koulumatkat kuljetaan suorinta reittiä kotoa kouluun ja koulusta kotiin, ellei 

huoltajan kanssa ole muuta sovittu.  

 Oppilaan on velvollisuus on kertoa henkilökunnalle huomaamistaan epäkohdista, 

esimerkiksi kiusaamisesta. Tämä koskee myös koulumatkoja. 
 

 
Päihteet ja vaaralliset aineet ja esineet  

 
 Koulu on päihteetön alue.  

 Oppilas ei saa tuoda kouluun vaarallisia esineitä tai aineita. Vaaralliset aineet ja 

esineet voidaan ottaa haltuun.  

 Koulun omaisuutta ja tarvikkeita tulee käyttää asianmukaisesti.  
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Kurinpito  

 
 Oppilaan tavarat voidaan tarkastaa lain määräämällä tavalla.  

 Opetusta häiritsevät esineet voidaan ottaa haltuun.  

 Oppilas on velvollinen korjaamaan aiheuttamansa vahingot. Rikkomuksiin 

sovelletaan opetussuunnitelmassa määriteltyjä kurinpitokeinoja.  

 

 

4 Siisteys ja ympäristöstä huolehtiminen  
 

 Oppilaan on huolehdittava koulun omaisuudesta, oppimateriaaleista ja omista 

tavaroistaan sekä kunnioitettava toisten omaisuutta.  

 Oppilaan on pidettävä ympäristönsä siistinä ja osallistuttava kierrätykseen sekä 

roskien lajitteluun.  

 Oppilaan on korvattava tai hyvitettävä aiheuttamansa vahinko.  

 
 

 

5 Digilaitteiden käyttö  
 

 Oppilaan on noudatettava opettajan ohjeita mobiililaitteiden käytöstä oppituntien 

aikana. Opettajalla on oikeus ottaa haltuunsa häiritsevät mobiililaitteet.  
 Oppilaan on käytettävä mobiililaitteita ja internetiä vastuullisesti.  

 Oppilastöihin ei saa kopioida luvatta tietoa lähdettä ilmaisematta, eikä oppilastöitä 

saa käyttää luvatta.  

 Oppilas ei saa julkaista esimerkiksi videoita, valokuvia tai kuvakaappauksia ilman 

asianosaisten lupaa Internetissä eikä muussa julkisessa paikassa. 


