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Järjestyssäännöillä annetaan yleiset käyttäytymisohjeet koulun tilanteissa. Niiden 

tarkoitus on turvata jokaiselle turvallisuus ja työrauha omien tehtäviensä 

hoitamisessa. Säännöt koskevat kouluyhteisön kaikkia jäseniä.  

Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet: 

❖ Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, 
maksuttomaan perusopetukseen, yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen 

kohteluun, henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä 
yksityiselämän suojaan. (POL 29 §) 

 

❖ Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole 
erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Oppilaan on 

suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. 
(POL 35 §) 

 

1.  Koulualue, kouluaika ja koulumatkat  

 1.1. Koulun aluetta ovat koulun kiinteistöt : 1. Ollilantie 3C ( kivikoulu A-osa), 2.  
Ollilantie 3D ( kivikoulu B-osa) , 2. Ollilantie 3A (Iikoon linna), 4. Ollilantie 3E 
(ruoka- ja liikuntasali), Ollilantie 3B (lukio) ja piha-alueet. Liikunnanopetusta 

annetaan myös Ilmajoki-hallilla ja muissa kunnan liikuntapaikoissa. Liitteenä 
kartta. 

 

 1.2. Kouluaikaa on työjärjestyksen mukaisten koulupäivien lisäksi koulun järjestämä 
koulun ulkopuolinen toiminta, kuten kerhotoiminta, iltatilaisuudet, juhlat ja 

johtokunnan hyväksymät retket. 
 
 1.3. Koulumatkoilla oppilaan tulee noudattaa hyviä tapoja, liikennesääntöjä sekä 

koulun antamia ohjeita. 
 

       1.4.  Viisitoista vuotta täyttäneet oppilaat, joilla on mopo- tai traktorikortti, ilmoittavat 
nimensä ja rekisteriotteensa kansliaan. Kaikki kulkuvälineet pidetään niille 
kuuluvilla paikoilla koko koulupäivän. Traktoreille on parkkialue koulualueen 

ulkopuolella. Mopoille ja mopoautoille on oma parkkipaikkansa. Pyörille on omat 
pyöräkatokset. 

 
 1.5. Koulun ulkopuolisilta henkilöiltä on koulualueella asiaton oleskelu kielletty. 
 

2.  Päivittäinen työskentely 

 2.1. Työpäivä alkaa päivänavauksella klo 7.55 - 8.00. 
 
 2.2. Oppitunnit alkavat ja päättyvät työjärjestyksessä ilmoitettuna aikoina. Oppitunti 

päättyy aina vasta opettajan antaessa siihen luvan, yleensä kellon soittoon. 
Jokainen huolehtii omalta osaltaan, että luokka jää siistiin kuntoon.  
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 2.3. Oppitunneille tullaan ajoissa hyvin valmistautuneina, asiallisesti pukeutuneina ja 
tarvittavat välineet mukana. Tunneilla noudatetaan opettajan määräämää 
istumajärjestystä. Ulko(ilu)vaatteet jätetään naulakoihin. Kengät otetaan pois 

jaloista oppitunneille mentäessä, ellei toisin määrätä. Henkilökohtaiset tavaransa 
(rahat, arvoesineet yms.) oppilas kuljettaa aina mukanaan. Koulu ei vastaa 

henkilökohtaisten tavaroiden katoamisesta. Tarpeettomat välineet pidetään 
repussa. Energiajuomien tuominen kouluun ja niiden käyttö koulun alueella on 
kielletty. 

  
 2.4. Tunneilla käyttäydytään niin, että oppilastovereille ja opettajille taataan 

työskentelyrauha. Puhelimille ja muille älylaitteille on oppituntien aikana oma 
sovittu paikkansa, josta ne otetaan tarvittaessa opetuskäyttöön. Kouluaikana 
valokuvaaminen, videoiminen ja äänittäminen ilman asianomaisen lupaa on laissa 

kielletty, samoin kuin toisen ihmisen sähköisen identiteetin käyttäminen. Oppilaat 
eivät saa käyttää tunneilla viihde-elektroniikkaa (esim. kännyköitä, tabletteja, 

musiikkilaitteita, kuulokkeita tai kameroita), ellei toisin määrätä tai ohjeisteta. 
 
 2.5. Välitunnit vietetään koulun alueella. WC-tilat eivät ole oleskelua varten. Koulu 

takaa turvallisen ja valvotun välituntialueen. Koulu ei ole vastuussa oppilaasta 
koulualueen ulkopuolella. Opettajat valvovat oppilaita välituntien aikana 

koulualueella. 
 
 2.6. Muilla paitsi ulosmenovälitunnilla oppilaat saavat olla sisällä, mutta käytävillä 

pitää päästä kulkemaan esteettömästi. 
 
 2.7. Turvallisuuteen liittyvistä puutteista tai vioista on oppilaan ilmoitettava koulun 

henkilökuntaan kuuluvalle. 
 

 2.8. Kouluaikana sattuneista tapaturmista ilmoitetaan viipymättä terveydenhoitajalle, 
rehtorille, opettajalle, koulunkäynninohjaajalle tai jollekin muulle koulun 
henkilökuntaan kuuluvalle. Huoltajalle on ilmoitettava oppilaan tapaturmasta. 

          
 2.9. Koululounas on osa oppimista, ja ruokasalissa opiskellaan ruokakulttuuria. 

Ruokasaliin tullaan ilman ulkovaatteita. Päähineet otetaan pois päästä. Ruoka 
otetaan noutopöydästä, ja noudatetaan ohjeistettuja annosmääriä. Ruokailun 
jälkeen tuoli laitetaan omalle paikalleen ja astiat viedään astianpalautuspisteen 

koreihin. Opettajat valvovat ruokailua yhdessä keittiöhenkilökunnan kanssa. 
Ruokailuun mennään lukujärjestyksen osoittamaan aikaan. Ruokaillaan siististi, 

rauhassa ja hyviä ruokailutapoja noudattaen. 
 
 3.0. Terveydenhoitaja ja koulukuraattori ovat tavattavissa pääosin koulupäivien 

aikana. Koululääkäri ja koulupsykologi ottavat vastaan erikseen ilmoitettavina 
aikoina. 
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3. Poissaolot ja myöhästelyt 

 3.1. Säännöllinen koulutyö on oppimisen ehdoton perusta. Koulu seuraa tarkasti 
oppilaan koulunkäyntiä. Poissaolot vaikuttavat oppilaan lukukausiarviointiin. 

 
 3.2. Oppilas on velvollinen pitämään poissaolotietonsa ajan tasalla yhdessä 

huoltajansa kanssa. Mikäli oppilas sairauden takia joutuu olemaan poissa 

koulusta, on huoltajan ilmoitettava tästä heti luokanvalvojalle. Poissaoloista 
ilmoitetaan ensisijaisesti Wilman avulla. 

 
3.3. Jos oppilas joutuu lähtemään koulusta kesken työpäivän, on poistumiseen 

saatava opettajan, rehtorin, luokanvalvojan tai terveydenhoitajan lupa. Tämä 

poissaolo kirjataan Wilmaan. 
 

3.4. Muuhun, kuin sairaudesta johtuvaan, oppilaan poissaoloon koulusta tulee pyytää 
kirjallinen lupa. Luvan enintään kahden päivän poissaoloon voi myöntää oppilaan 
luokanvalvoja, ja muussa tapauksessa koulun rehtori. Erittäin toivottavaa on, että 

perheet järjestäisivät lomansa koulun lomien aikaan.  
 

3.5. Ennalta tiedossa oleviin poissaoloihin oppilaan tulee etukäteen selvittää 
käsiteltävät asiat, mahdolliset tehtävät ja kokeet. Huoltaja vastaa, että tehtävät 
tulevat tehdyksi. 

  
 3.6. Oppitunnilta myöhästyminen häiritsee aina oppituntia. Myöhästymiset merkitään 

Wilmaan, ja ne vaikuttavat oppiaineen arviointiin. 

 

4. Tupakointi, päihteet,  huumeet ja vaaralliset esineet 

 4.1. Tupakkatuotteiden, tulentekovälineiden, päihteiden, huumeiden, veitsien, 

ampuma-aseiden, voimakkaiden laserosoittimien ym. vastaavien vaarallisten 
esineiden ja aineiden käyttö ja hallussapito kouluaikana ja koulun tilaisuuksissa 
on ehdottomasti kielletty. Edellä mainitut ovat kiellettyjä koko koulun alueella 

kaikilta. Mikäli kouluaikana voidaan epäillä käytetyn huumausaineita, otetaan 
yhteys aina poliisiin. 

 
  Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa oppilaan tavarat. Rehtori tai opettaja 

voi ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa.  

 
  (POL 36 §). 
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5. Oppilaan ojentaminen 

❖ Oppilasta, joka rikkoo järjestystä, menettelee vilpillisesti tai käyttäytyy 
muuten epäasiallisesti, voidaan rangaista kurinpidollisesti. (POL 36 §) 

  

 5.1. Ojentamiskeinoja ovat: 
● Opettaja nuhtelee oppilasta.  

● Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan jättää koululle enintään tunnin 
ajaksi tekemään tehtäviä. 

● Opettaja tiedottaa huoltajalle Wilman kautta. 

● Opettaja lähettää tiedotteen huoltajalle. 
● Opettaja poistaa oppilaan luokasta muuhun valvottuun tilaan, tarvittaessa 

POL 36b§ mukaisia keinoja käyttäen. 
● Oppilas määrätään kasvatuskeskusteluun. 
● Opettaja määrää jälki-istunnon. (Oppilasta on kuultava ennen rangaistusta). 

● Rehtori nuhtelee. 
● Rehtori antaa kirjallisen varoituksen.  

● Rehtori evää oppilaan opiskeluoikeuden loppupäivän ajaksi. 
● Johtokunta erottaa vähintään kuukaudeksi ja enintään kolmeksi kuukaudeksi. 

  

 
 5.2. Jaakko Ilkan koulussa on sovittu annettavan rangaistus seuraavista 

rikkomuksista: 
● Oppilaalla on Wilmassa viisi myöhästymis-, oppitunnin häirintä - tai asiaton 

käytös -merkintää saman jakson aikana. 

● Tupakointi ja muiden päihteiden käyttö 

● Luvaton poissaolo 

● Lunttaus, väärentäminen, valehtelu 

●  Omaisuuden tahallinen turmeleminen. Lisäksi oppilaalla korvausvelvollisuus, 

jos toisen oppilaan tai koulun omaisuus vahingoittuu. Sotkemistapauksissa 

oppilas voidaan jälki-istunnon sijaan määrätä siivoamaan jälkensä. 

● Varkaus, luvaton käyttöön- ja haltuunotto. 

● Toisen oppilaan vahingoittaminen tai vaaran aiheuttaminen itselle tai muille 

(kiusaaminen, väkivalta, tappelu, esineiden heittely yms). 

 

Rikoslaissa esiin tulevat asiat voidaan siirtää eteenpäin poliisin hoidettaviksi. 

6. Vapaa-ajan toiminta  

 6.1. Kouluajan ulkopuolella voidaan oppilaille järjestää koulun työtä tukevia kerhoja. 
 

 6.2. Koulussa toimii oppilaskunta, johon kuuluvat kaikki koulun oppilaat. Jokaiselta 
luokalta valitaan edustaja ja hänelle varajäsen oppilaskunnan hallitukseen. 
Tavoitteena on antaa oppilaille mahdollisuus vaikuttaa koulun asioihin ja lisätä 

kouluviihtyvyyttä. 
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 6.3. Koulussa on tukioppilastoimintaa. Kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla on 

tukioppilaita, jotka saavat tehtäväänsä koulutusta. Tukioppilastoiminnan 

tavoitteena on vahvistaa koulun yhteishenkeä, yhteisöllisyyttä, viihtyvyyttä ja 
turvallisuutta. 

 
 6.4. Koulun tilojen käytössä on koulutyö etusijalla. Koulun tilojen varaamisesta on 

sovittava rehtorin kanssa. Jokaiseen tilaisuuteen on nimettävä valvoja. Vastuu on 

tilaisuuden järjestäjällä. 
 

 6.5. Koulun kalustoa ja laitteita voi käyttää koulun järjestämässä vapaa-ajan 
toiminnassa. Käytöstä on sovittava laitteista vastaavan henkilön kanssa. 

 

 6.6. Ilmoitusten kiinnittämisestä muualle kuin ilmoitustaululle on neuvoteltava rehtorin 
kanssa. 

 

7. Koulun omaisuuteen liittyvät määräykset 

 7.1. Jokaisen kouluyhteisön jäsenen on osaltaan huolehdittava siitä, että koulun alue 
säilyy siistinä ja viihtyisänä. 

 

 7.2. Koulun omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti. Jokainen kouluyhteisön jäsen on 
velvollinen korvaamaan tahallaan tai tuottamuksesta aiheuttamansa vahingon. 

Vahingosta on viipymättä ilmoitettava rehtorille, jollekin opettajalle tai 
kiinteistönhoitajalle. 

 

        7.3.   Kaikenlainen piirtely, kirjoittelu ja sotkeminen ja muu tahallinen vahingonteko 
koulun tiloja, koulun omaisuutta ja koulua kohtaan on kielletty. Oppilas voidaan 

velvoittaa korvaamaan, siistimään tai järjestämään aiheuttamansa 
epäjärjestyksen tai vahingon. Myös oppikirjat luetaan koulun omaisuudeksi.  

 

 7.4. Ohjelmien kopiointi ja asentaminen koulun tietokoneille, sekä tietokoneen 
asetusten muuttaminen, on kielletty. Luokkiin ei saa tuoda omia cd-levyjä eikä 

muistitikkuja. 
 

LIITE: Poissaolohakemus perusopetuksesta 
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LIITE. Koulun järjestyssäännöt 

 
POISSAOLOHAKEMUS PERUSOPETUKSESTA 

 
Oppilaan etunimet ja sukunimi:  
Luokka:    

 
Lupaa opetuksesta poissaoloon haetaan seuraavalle ajankohdalle:  

 
Erityinen syy opetuksesta poissaoloon:  

 

 
 
Vastaan siitä, että lapseni huolehtii koti- ja muista koulutehtävistä poissaolosta 
huolimatta normaalisti. 

 
Aika ja paikka:        

 

 
Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys  

      
************************************************************************************************* 

 

☐ Myönnetään lupa poissaoloon.  ☐ Ei myönnetä lupaa poissaoloon. 

 
Aika ja paikka: 

 
Luvanmyöntäjän allekirjoitus ja nimenselvennys 

 
 
 
 

Sivistystoimen johtosäännön 4 § G6 mukaan peruskoulun johtaja/rehtori tai hänen määräämänsä voi 
myöntää luvan koulusta tilapäiseen poissaoloon. Koulun loma-aikojen ulkopuolella oppilas voi olla 
poissa opetuksesta vain, jos hän on saanut siihen luvan.  

 
Oppivelvollisuudesta säädetään perusopetuslaissa. Useimmat suorittavat oppivelvollisuuden 
osallistumalla 

perusopetuslain mukaisesti järjestettyyn perusopetukseen. Peruskoulun oppilaana oppivelvolliselle 
syntyy tiettyjä velvollisuuksia. Oppilaan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä 
tilapäisesti myönnetty vapautusta. Oppilaan velvollisuus osallistua opetukseen tarkoittaa 

läsnäolovelvollisuutta koulun työaikoina. 
 
Oppilaalle myönnettyjä poissaoloja sekä niiden määrää seurataan. Huoltajan velvollisuutena on 

valvoa, että oppilas huolehtii läksyistä, kokeisiin valmistautumisesta ja muista koulutehtävistä 
poissaolosta huolimatta normaalisti. 
 

Poissaolon johdosta opettajan velvollisuutena ei ole laatia ylimääräistä oppimateriaalia tai järj estää 
ylimääräisiä kokeita. On myös huomattava, että poissaoloilla voi olla vaikutusta oppilaan arvioinnissa.  


