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Toisten myönteinen ja kannustava
huomioon ottaminen

Työn arvostus

Sääntöjen noudattaminen

Vastuulliseen elämäntapaan kasvaminen
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Osaa sovitella ristiriitoja ja auttaa
muita.
Edistää aktiivisuudellaan ryhmän
työn onnistumista.
Pystyy vastustamaan
ryhmäpainetta.

Aktiivinen, pitkäjänteinen ja
vastuullinen ote työhön.
Antaa asiallista ja reilua palautetta.
Osaa synnyttää rakentavaa
keskustelua luokassa.
Edistää aloitteellisesti työrauhaa.
On avulias muita kohtaan.

Noudattaa aina koulun sääntöjä.
Ei jälki-istuntoja.

Käsittelee vastuullisesti koulun
tavaroista ja välineitä.
Huolehtii käytöksellään siisteydestä.
Osoittaa omatoimisuutta ja
avuliaisuutta.
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Kohtelias ja ystävällinen.
Toimii rakentavasti
ryhmätilanteissa.

Pystyy antamaan toisille asiallista ja
reilua palautetta tämän työstä.
Pitää yllä työrahaa.

Noudattaa lähes aina sääntöjä.

Käsittelee vastuullisesti koulun
tavaroista ja välineitä.
Huolehtii käytöksellään siisteydestä.
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Pystyy kuuntelemaan.
Kykenee osoittamaan empatiaa.
Kohtalainen itsehillintä
Asianmukainen käyttäytyminen
useimmissa tilanteissa

Ymmärtää ja noudattaa ohjeita.
Huolehtii tehtävistä ja antaa
työrauhan.
Suhtautuu asiallisesti toisten
tuotoksiin ja esiintymiseen.

Noudattaa useimmiten sääntöjä.
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Menee ryhmän mukana.
On ollut mukana kiusaamisessa
kiusaajana, apurina tai
kannustajana.
Ei ole kovin kohtelias ja kokee
vahingoniloa.
Toistuva lokeroilla/wc:ssä käynti
tunnin aikana.

Ei tee läksyjä ja unohtelee välineitä.
Häiritsee jonkin verran tunnilla ja
keskeyttää toiminnallaan opetusta.
Toistuva luvaton kännykän käyttö
tunnilla.

Tuntee säännöt periaatteessa,
mutta ei aina piittaa niistä.

Töykeä ja röyhkeä.
Karkea kielenkäyttö.
Useita rangaistuksia tai jäänyt
kiinni kiusaamisesta.
Epärehellinen, loukkaava ja/tai
aggressiivinen käytös muita
kohtaan.

Luvattomia poissaoloja.
Häiritsee tunnilla ja vaatii toistuvaa
aikuisen puuttumista käytökseen.
Suhtautuu asiattomasti toisten
työhön/ tuotoksiin.

Tekee pahaa ja yllyttää pahan
tekoon

Paljon rangaistuksia.
Toistuvasti epärehellinen,
loukkaava ja/tai aggressiivinen
muita kohtaan.

Paljon luvattomia poissaoloja.
Häiritsee jatkuvasti.

Ei pysty noudattamaan sääntöjä.
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Ei jälki-istuntoja.

Korjaa käytöstään huomautuksen
jälkeen.

(Myöhästymisiä, jälki-istuntoja, poistettu
oppitunnilta)

Ei tärvele opetustiloja, kirjoja tai muuta
koulun omaisuutta.
Ei roskaa.

Jonkin verran epäsiisteyttä, esim. jättää
sotkuja siivoamatta / ei nosta tuoleja
ruokalassa.

Katuminen puutteellista
Lunttaamista ja valehtelemista.
Poistuu koulualueelta toistuvasti.

Rikkoo tahallaan sääntöjä.

Ei välitä tekojensa seurauksista.

Sotkee pulpetteja .
Roskaa käytäviä.
Suhtautuu välinpitämättömästi koulun
omaisuuteen.

Tuhoaa koulun omaisuutta.

