
 

Ohjeet mukavaan koulunkäyntiin 

Liuksialan koulu 

 

YLEISET 

 Kohtelen ja puhuttelen kaikkia kunnioittavasti. 

 Liikun sisällä rauhallisesti ja meluamatta. 

 Ilmoitan tapaturmasta, kiusaamisesta tai tavaralle tapahtuneesta vahingosta välittömästi 

opettajalle tai muulle koulun aikuiselle. 

 Pidän omalta osaltani huolta, että koulu ja sen ympäristö pysyvät siistinä ja turvallisena. 

 En poistu koulupäivän aikana koulun alueelta ilman opettajan lupaa. 

 Noudatan ruokailussa hyviä pöytätapoja. 

 

MOBIILILAITTEET 

 Pidän kännykkäni laukussa ja äänettömällä koko koulupäivän ajan. 

 Käytän kännykkää vain opettajan luvalla. 

 Otan kännykän esiin vasta koulualueen ulkopuolella. 

 Jos tunnilla käytetään mobiililaitteita, käytän niitä asiallisesti. 

 En jaa toisen kuvaa internetissä tai somessa ilman lupaa. 

 Käyttäydyn internetissä ja somessa hyviä tapoja noudattaen. 

 

KOULUMATKAT 

 Kuljen koulumatkan liikennesääntöjen mukaisesti ja käyttäydyn asiallisesti. 

 Käytän pyöräilykypärää ja heijastimia, koska se on järkevää. 

 En kiusaa toisia koulumatkalla. 

 Säilytän polkupyörääni sille osoitetulla paikalla. 

 En pyöräile koulun pihassa koulutuntien, kerhojen ja iltapäiväkerhon aikana. 

  



KOULUKULJETUKSET 

 Odotan bussia tien reunassa tai pysäkillä. 

 Käyttäydyn linja-autossa tai taksissa rauhallisesti ketään kiusaamatta. 

 Noudatan kuljettajan ohjeita. 

 Pidän hyvää huolta linja-autokortistani. 

 

VÄLITUNTI 

 Pidän huolen, että otan kaikki peleihin ja leikkeihin mukaan ja ettei kukaan joudu olemaan 

yksin välitunnilla.   

 Käyttäydyn välitunnilla asiallisesti, tappelematta ja noudatan henkilökunnan ohjeita. 

 Leikin ja pelaan välitunnilla sääntöjen mukaan.   

 Tulen sisään reippaasti ja hidastelematta kellojen soidessa.  

 Vietän välituntini välituntialueella.  

 En mene häiritsemään toisten välituntileikkejä.  

 Menen välitunnille reippaasti ja hidastelematta.  

 En heitä koulun pihassa lumipalloja, kiviä, tms. 

 Pukeudun välitunnille tarkoituksenmukaisesti. 

 

LUOKKA 

 Pyydän puheenvuoron viittaamalla ja kuuntelen myös vuorollani toisia. 

 Annan toisille työrauhan ja opettajalle rauhan opettaa. 

 Olen avulias ja työskentelen kenen tahansa luokkatoverini kanssa. 

 Huolehdin, että tarvittavat koulutavarat ovat mukana. 

 Teen annetut kotitehtävät. 

 Muistan, että opettaja päättää oppitunnin. 

 Jos olen myöhässä, koputan oveen ja pyydän anteeksi opettajalta. 

 Ennen luokkaan saapumista jätän päällysvaatteet ja kengät siististi naulakolle. 

 Vien roskat roskikseen ja siivoan omat jälkeni. 

 Pukeudun asiallisesti liikuntatunnille. 

 

  



POISSAOLOT  

 Pyydän vanhempia ilmoittamaan opettajalle poissaolostani ennen ensimmäisen tunnin 

alkua. 

 Selvitän itse koulutehtävät ja läksyt. 

 Teen rästihommat siihen mennessä kun palaan kouluun, mikäli kuntoni sen sallii. 


