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1. Järjestyssääntöjen tarkoitus 

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää kouluyhteisön turvallisuutta ja 
viihtyisyyttä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä koulun sisäistä järjestystä. 

 

 
2. Soveltaminen 

Järjestyssäännöt koskevat kaikkia lukion opiskelijoita, opettajia ja kouluyhteisön jäseniä. 
Sääntöjä sovelletaan kouluaikana ja koulun alueella. Säännöt ovat voimassa myös opiskelijan osallistuessa 
opetus- tai lukuvuosisuunnitelman mukaiseen toimintaan koulun ulkopuolella. Tällaisia ovat esimerkiksi 
vierailut, matkat, retket tai työelämään tutustumisjaksot. Koulun aluetta ovat koulurakennukset ja liitteenä 
olevan kartan mukainen piha-alue. 

 

 
3. Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet 

Opiskelijalla on oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun riippumatta hänen kulttuurisesta 
taustastaan, uskonnostaan, sukupuolestaan tai seksuaalisesta suuntautumisestaan. Opiskelijalla on oikeus 
saada opetusta kaikkina työpäivinä turvallisessa opiskeluympäristössä. 
 
Opiskelijalla on velvollisuus osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Hänen on 
suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.  
 

 
4. Hyvä käytös 

Kohtelias, toiset huomioon ottava ja rauhallinen käytös edistää kouluyhteisön viihtyisyyttä. Opiskelijat, 

opettajat ja muut kouluyhteisön jäsenet 
 toimivat ystävällisesti toiset huomioon ottaen 

 huolehtivat ympäristön siisteydestä ja koulun omaisuudesta 

 noudattavat annettuja ohjeita ja aikatauluja 

 huolehtivat omasta työskentelystään ja antavat toisillekin työ- ja opiskelurauhan 

 noudattavat hyviä ruokailutapoja 

 pukeutuvat koulun toimintoihin sopivalla tavalla ja hyvien tapojen mukaisesti 

 eivät kiusaa ketään ja havaitessaan kiusaamista ilmoittavat siitä koulun henkilökuntaan 

kuuluvalle 

 eivät syyllisty vilppiin, luvattomaan tekstien ja kuvien kopiointiin tai muuhun epärehelliseen 

toimintaan  

 eivät julkaise tai jaa kuvia tai muuta materiaalia ilman siinä esiintyvien henkilöiden lupaa  

 korvaavat tahallaan tai piittaamattomuuttaan aiheuttamansa vahingot ja siivoavat 

aiheuttamansa epäjärjestyksen ja sotkut 



 

 
5. Turvallisuus 

Jokaisella on velvollisuus toimia koulussa niin, että se edistää turvallisuutta. Opiskelijat ja koulun 
henkilökunta huolehtivat liikkuessaan myös liikenneturvallisuudesta koulun alueella ja koulumatkoilla. Jos 
opiskelija havaitsee turvallisuuteen liittyvän vian tai puutteen, on siitä ilmoitettava koulun henkilökunnalle. 

 

 
6. Oleskelu ja liikkuminen 

Opiskelijat liikkuvat ja oleskelevat koulun alueella ja koulun tiloissa ottaen huomioon annetut ohjeet, muut 
kouluyhteisön jäsenet ja koulun aikataulut. 

 

 
7. Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen 

Kaikki koulussa toimivat pitävät huolta kouluympäristön siisteydestä, käsittelevät hyvin koulun omaisuutta 
sekä kunnioittavat muiden omaisuutta. Opiskelijalla on velvollisuus korvata koulun omaisuudelle tahallaan 
tai piittaamattomuuttaan aiheuttamansa vahingot. 

 

 
8. Tietokoneiden, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö 

Oppituntien ja koulun muun toiminnan aikana tietokoneita, matkapuhelimia ja muita mobiililaitteita 
käytetään opettajan antamien ohjeiden mukaan. Opiskelija sitoutuu käyttämään koulun tietoteknisiä laitteita 
annettujen ohjeiden mukaan. Opiskelija on velvollinen ilmoittamaan laitteissa havaitsemansa viat.  

 

 
9. Päihteet ja muut vaaralliset esineet 

Koulussa ei käytetä eikä kouluun tuoda laissa kiellettyjä, vaarallisia, päihtymistarkoituksessa käytettäviä tai 
omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettuja aineita tai esineitä. Näitä ovat muun muassa alkoholi, tupakka 
ja tupakkatuotteet, huumausaineet, veitset, laserosoittimet ja muut vastaavat esineet.  

 

 
10. Järjestyssääntöjen toimivuuden seuranta 

Järjestyssäännöt on laadittu yhteistyössä opiskelijoiden kanssa. Järjestyssääntöjen noudattamista seurataan 
ja ne käydään opiskelijoiden kanssa säännöllisesti läpi. Koululla on lisäksi suunnitelma opiskelijoiden 
suojaamiseksi kiusaamiselta, häirinnältä ja väkivallalta sekä suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä. 
Suunnitelmat tukevat järjestyssääntöjä. Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun johtokunta hyväksyy 
järjestyssäännöt ja ne tarkistetaan tarvittaessa. 
  



 


