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OKUL KURALLARI
GENEL KURALLAR
Okulumuzda eğitim–öğretim sabah 08.15 de başlar. Öğrenciler sabah saat 08.00 de
okulda hazır bulunurlar.
Öğrencilerin okul dışına mazeretsiz olarak çıkmalarına izin verilmez.
Okulda yapılacak etkinliklere tüm öğrencilerin katılması zorunludur.
Öğrencilerin, derslerde arkadaşlarının ve öğretmenlerinin dikkatini dağıtacak, dersin
akışını bozacak davranışlardan kaçınmaları gerekir.
Öğrenciler; Sınıflarını, koridorları, okul bahçesini, spor salonunu, lavaboları,
tuvaletleri v.b okulun bütün ortak kullanım alanlarını temiz tutmakla yükümlüdürler.
Koridorlarda yüksek sesle konuşmak, merdivenlerden koşarak inmek, panolardaki
yazılara ve resimlere zarar vermek v.b. olumsuz davranışlardan kaçınmaları esastır.
Öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı Kılık Kıyafet Yönetmeliğine göre (MADDE-3,
2.fıkra) belirlenmiş okul kıyafetini giyerler.

(Milli Eğitim Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğünün 28/08/2013 tarih ve 2237816 sayılı
yazısı (2013/24 nolu Genelge) gereği okullarda kılık ve kıyafet uygulamasında velilerce yapılacak
oylama neticesinde velilerimizin çoğunluk kararına göre öğrenci kılık ve kıyafetlerinin uygun
görüleceği belirtilmiştir. Buna göre 16/09/2013-20/09/2013 arasında velilerimiz okula davet edilerek
konuyla ilgili hazırlanan anketin doldurulması sağlanmıştır. Buna göre; ‘’ Okul formasıyla okula
gelmesini istiyorum ’’ seçeneği işaretlenmiştir. Yüzdelik oranı % 62,5 )

Cep telefonları derslerde ve sınavlarda kesinlikle kapalı konumda ve çantasında olmak
koşuluyla izin verilir. Derslerde ve sınavlarda Cep Telefonları kesinlikle kapalı

konumda olacaktır. Aksi takdirde ortaöğretim kurumları yönetmeliğinin ilgili
disiplin hükümleri uygulanacaktır.

OKULA DEVAM-DEVAMSIZLIK
Öğrenciler, okula düzenli olarak devam etmek zorundadırlar.
Sabah birinci ders saati 10 dakikadan fazla geç kalan öğrenci yarım gün devamsız
sayılır.(Sene başı öğretmenler kurulu kararı)
Öğrenciler günlük toplam ders saatinin 2/3 ü ve daha fazlasına gelmeyenlerin
devamsızlığı bir gün, diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır. (toplam ders saati 8)
(Örnek; bir günde toplam 5 saat derse girmeyen öğrenci yarım gün devamsız sayılır,
eğer bir günde toplam 6 saat devamsızlık yapmışsa tam gün devamsız sayılır.)
Devamsızlık süresi Özürsüz 10 günü, Toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders
puanları ne olursa olsun başarısız sayılırlar .(sınıf tekrar ederler). Ayrıca durumları
yazılı olarak velilerine bildirilir. Ancak üniversite hastaneleri veya eğitim ve araştırma
hastanelerinde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı
bulunanlar ile kaynaştırma ve özel eğitim gerektiren öğrencilerin özürsüz devamsızlık
süresi on günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi altmış gün olarak
uygulanır. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler
takip eden öğretim yılında okula devam ettirilir. Öğrenim hakkı bulunmayanlar ise okulla
ilişikleri kesilerek Açık Öğretim Lisesi veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine gönderilir.
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Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanı, özür
gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde okul yönetimine velisi tarafından verilir ve
e-Okul sistemine işlenir. Zorunlu hallerde özür belgesinin teslim süresi okul
yönetimince 20 iş gününü aşmamak üzere uzatılabilir.”

Veli mazeret dilekçeleri de 5 iş günü içinde okul yönetimine teslim edilmesi gerekir.
Sınavlara katılmayan, performans çalışmasını yerine getirmeyen veya projesini
zamanında teslim etmeyen öğrencilerden özrünü belgelendirenlerin mazeret sınavı
ilgili zümrenin belirleyeceği bir zamanda önceden duyurularak bir defaya mahsus
yapılır. Performans çalışması ve projesi kabul edilir. Geçerli özrü olmadan sınava
katılmayan, projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyen
öğrenciler için ‘’G’’ harfi ve kopya çekenler için ‘’K’’ olarak belirtilir ve aritmetik
ortalamaya dâhil edilir. Ayrıca sınavlarda kopya çeken öğrenciler için ortaöğretim
kurumları yönetmeliğinin ilgili disiplin hükümleri uygulanır.
Sınav günü öğrencilerin sadece sınava girip sonrasında okuldan ayrılmalarına geçerli
mazeretleri olmadığı sürece izin verilmez.
Okula gelemeyecek durumda olan öğrencinin velisi ilgili müdür yardımcısını arayarak
okulu bilgilendirir.
Ġlgili Müdür Yardımcıları: Zehra YÜCEL (9 ve 10. Sınıflar)
Kasım YĠĞĠTER (11 ve 12.Sınıflar)

DERSE GEÇ KALMA
Dersine zamanında girmeyen öğrenciler; derse kabul edilir, fakat ders bitiminde ilgili
müdür yardımcılarından geç kâğıdını almak zorundadırlar.
Sabah birinci ders saati 10 dakikadan fazla geç kalan öğrenci devamsız sayılır ve
devamsızlığı yarım gün olarak e-Okul sistemine işlenir.
Ara derslere mazeretsiz geç kalan öğrenci derse alınır ve yarım gün devamsız sayılır.
Özürsüz olarak ara derse girmeyen öğrencilere ortaöğretim kurumları yönetmeliğinin
ilgili disiplin hükümleri uygulanır.
Geç kalmayı alışkanlık haline getiren öğrenciler ile izinsiz olarak okuldan ayrılan
öğrencilere ortaöğretim kurumları yönetmeliğinin ilgili disiplin hükümleri uygulanır.
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GEÇ KALAN ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ UYGULAMALAR
Ġlk veya ara derslere 2 kere geç kalan öğrenci müdür yardımcısı tarafından sözlü olarak
uyarılır ve velisine bildirilir. Öğrencilerin geç kalma durumları değerlendirilirken
öğretim yılı bir bütün olarak alınır.

KILIK-KIYAFET İLE İLGİLİ KURALLAR
Öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı Kılık Kıyafet Yönetmeliğine göre (MADDE-3,
2.fıkra) belirlenmiş okul kıyafetini giyerler.

(Milli Eğitim Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğünün 28/08/2013 tarih ve 2237816 sayılı yazısı
(2013/24 nolu Genelge) gereği okullarda kılık ve kıyafet uygulamasında velilerce yapılacak oylama
neticesinde velilerimizin çoğunluk kararına göre öğrenci kılık ve kıyafetlerinin uygun görüleceği
belirtilmiştir. Buna göre 16/09/2013-20/09/2013 arasında velilerimiz okula davet edilerek konuyla
ilgili hazırlanan anketin doldurulması sağlanmıştır. Buna göre; ‘’ Okul formasıyla okula
gelmesini istiyorum ’’ seçeneği işaretlenmiştir. Yüzdelik oranı % 62,5 )
Öğrenciler, beden eğitimi ve spor derslerinde eşofman, diğer spor etkinliklerinde ise
etkinliğin özelliğine uygun kıyafet giyerler. Ancak öğrenciler tek tip eşofman veya
spor kıyafeti giymeye zorlanamaz.
Sağlık özrü bulunan ve bu durumu belgelendiren öğrencilerin özürlerinin gerektirdiği
şekilde giyinmelerine izin verilir.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmeliğe
göre Kılık ve kıyafet sınırlamaları

Öğrenciler;
a) Öğrenim gördükleri okulun arması ve rozeti dışında nişan, arma, sembol, rozet ve

benzeri takılar takamaz,
b) Ġnsan sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve mevsim şartlarına uygun olmayan
kıyafetler giyemez,
c) Yırtık veya delikli kıyafetler ile şeffaf kıyafetler giyemez,
ç) Vücut hatlarını belli eden şort, tayt gibi kıyafetler ile diz üstü etek, derin yırtmaçlı
etek, kısa pantolon, kolsuz tişört ve kolsuz gömlek giyemez,
d) Okullarda yüzü açık bulunur; siyasî sembol içeren simge, şekil ve yazıların yer
aldığı fular, bere, şapka, çanta ve benzeri materyalleri kullanamaz; saç boyama, vücuda

dövme ve makyaj yapamaz, pirsing takamaz, bıyık ve sakal bırakamaz.
 Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden öğrencilere Millî Eğitim
Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili Disiplin hükümleri
uygulanır.
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KILIK KIYAFET KURALLARINA UYMAYANLAR İLE İLGİLİ İŞLEMLER
Birinci Aşama: Öğrenci sözlü olarak uyarılacaktır.
Ġkinci Aşama: Öğrenci sözlü olarak uyarılacak ve veliye yazılı bilgi gönderilecektir.
Üçüncü Aşama: Öğrenci hakkında MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili
Disiplin hükümleri uygulanır.

GÜVENLİK KURALLARI
Öğrencilerimiz,
Öğrenciler dersliklerin bulunduğu binaya yalnızca öğrenci kapısından giriş çıkış
yaparlar.
Okul saatleri içinde okul dışına çıkamaz, okula yemek getirtemez veya satıcı
çağıramazlar.
Okulla ilişiği olmayan kişi ya da arkadaş topluluklarını okula davet edemezler.
Okulda yanıcı, kesici, patlayıcı vb. aletler bulunduramazlar.
Okulda yasaklanmış yayınlar, müstehcen yayınlar ile bu niteliklere sahip CD, disket
vb. araçlar bulunduramazlar.
Okul panolarına asılacak her türlü materyal, duyuru, ilan vb. gibi yayınlar Okul
Müdürlüğü tarafından imzalanıp mühürlenmiş olmalıdır.
Okul tarafından düzenlenmemiş hiçbir etkinliğin Okul Müdürünün izni olmadan
okulda reklamı yapılamaz ve biletleri satılamaz.
“Öğrenci Meclisi Seçimi” ve meclisin tüm etkinlikleri yönetmeliklere ve Okul
Müdürlüğünce belirlenmiş kurallara uygun olarak yürütülür.
Okulda, kantinde ve okul bahçesinde sigara içilmez. Sigara içen öğrenciler hakkında
MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili Disiplin hükümleri uygulanır.
Öğrenciler internet ortamında arkadaşlarını küçük düşürücü, rencide edici sözlü veya
görsel paylaşımlarda bulunamazlar.
Öğrencilerin eğitim ve öğretim ortamında siyasi partilerin, bu partilere bağlı yan
kuruluşların, derneklerin, sendikaların ve benzeri kuruluşların siyasi ve ideolojik
görüşleri doğrultusunda eylem düzenlemeleri, başkalarını bu gibi eylemleri
düzenlemeye kışkırtmaları, düzenlenmiş eylemlere etkin biçimde katılmaları yasaktır.

 Yukarıda belirtilen kurallara uymayan öğrenciler hakkında Millî Eğitim
Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili Disiplin hükümleri
uygulanır.

İZİNLER
Okul saatlerinde öğrencimizin okuldan ayrılabilmesi için velisinin okula gelerek izin
istemesi gerekir.
Okuldan ayrılacak olan öğrenciler sırasıyla,
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Müdür yardımcısından izin kâğıdı alırlar,
Ġzin kâğıdını sınıf defterinin içine koyarlar.

ETKİNLİKLER
Okul saatleri içinde yapılacak etkinlik ve/veya hazırlık çalışmalarına katılacak öğrencilerin
izin kâğıtları sorumlu öğretmenler tarafından hazırlanarak ilgili müdür yardımcısına teslim
edilir. Sorumlu öğretmenler tarafından çalışma/etkinlik yapılacak saat ve yer görevli
öğrencilere bildirilir. Görev alacak öğrenciler belirtilen yer ve saatte etkinlikte/çalışmada
bulunmak zorundadırlar.

SINIF İÇİ DAVRANIŞ KURALLARI
Her dersin başında iki zil çalmaktadır. Ġlk zil öğrencilerin, ikinci zil öğretmenlerin
derse girmeleri içindir. Öğrencilerimiz, ilk zille birlikte sınıflarında hazır olmak
zorundadırlar. Öğretmen zilinden sonra derse giren öğrenciler geç kalmış sayılır.
Sınıfa girdikten sonra ders araç ve gereçlerini almak için dışarı çıkamazlar.
Ders işlenirken dersi takip etmek ve derse katılmak zorundadırlar.
Derste söz alarak konuşurlar. Arkadaşlarının haklarına saygı gösterirler.
Derste cep telefonu, müzik çalar vb. kullanamazlar.
Ders sırasında sınıftan dışarı çıkamazlar. Çok zorunlu durumlarda (sağlık problemleri,
v.b ) sınıftan çıkmak için öğretmenden izin alırlar.
Kullandıkları dersliği ve atölyeyi temiz ve düzenli bırakırlar.
Derste düzgün ve derli toplu otururlar, ayakta dolaşamazlar.
Belirlenmiş sınav kurallarına uymak zorundadırlar.
Ders dışı etkinliklere yoklamaları alındıktan sonra giderler.

KANTİN
Öğrenciler alışverişlerini sıra ile yaparlar. Görgü ve Nezaket kurallarına uyar, sıra
hakkına riayet ederler.
Kantinde ve koridorlarda yüksek sesle konuşulmaz ve taşkın davranışlarda
bulunulmaz.
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