ÖZEL GENÇLİK İLKOKULU/ORTAOKULU
2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL KURALLARI
1.Öğrenciler okula mutlaka okul kıyafetleri ile gelir.
(a)Okul kıyafe Okul Aile Birliğinin ve öğrenci velilerinin oylamaları sonucunda belirlenmiş kıyafe r.
(b)Kız öğrenciler beyaz veya gri çorap giyeceklerdir.
(c)Kız öğrencilerin etek boyu yönetmelikte belir ldiği şekilde olacak r.
(d)Öğrenciler okul içerisinde hiçbir aksesuar (küpe, bilezik, kolye, yüzük, vb.) takmayacak r.
(e)Kız öğrenciler hiçbir şekilde makyajlı olarak okulda bulunmayacak r.
(f)Öğrenciler yönetmeliğe uygun şekilde rnak ve saç bakımlarını yapacaklardır.( Kız öğrencilerin
saçlarının uzun olması durumunda toka kullanmak sure yle saçlarını toplu tutmaları gerekmektedir.)
2.Öğrenciler için ders öğrenci giriş zili ile başlar.
(a)Öğrenciler derse giriş zili çaldığında derse hazır bir şekilde sını a bulunmak zorundadır.
(b)Öğrenci zili çaldıktan sonra öğrencilerin ders materyallerini almak için sınıf dışında bulunmamaları
gerekmektedir.
(c)Lavabo ve kan n ih yaçlarının kesinlikle teneﬀüs esnasında giderilmesi gerekmektedir. (Kan n
sa şları zille bi rilecek r.)
(d)Derse geç kalan öğrenci o ders için yok yazılacak r.
(e)Okul çıkış zili ile tüm öğrencilerin servislerine binmeleri gerekmektedir.
(f)Okul çıkış zilinden sonra kan nden alışveriş yapılmayacak r.
3.Öğrenciler ders saatleri dışında kullanacakları oyun materyallerini( top, raket, ip, vb) okuldan
tedarik edeceklerdir. (Evden bu materyaller kesinlikle ge rilmeyecek r. (Masa tenisi v e oyunlar
belir len zamanlarda oynanacak r.)
4.İlkokul öğrencileri ve sınıf başkanları okula giriş-çıkışlarını A girişinden, ortaokul öğrencileri okula
giriş-çıkışlarını B girişinden gerçekleş recek r.
5.Öğrenciler okul içerisinde şiddet içeren davranışlarda bulunmayacak, hakaret ve rencide edici
ifadeler kullanmayacaklardır. (Kullandıkları sosyal medya ve ile şim araçlarında da aynı hassasiye
göstermeleri gerekmektedir.)
6.Öğrenciler yanlarında ge rdikleri ile şim araçlarını ( ipad, cep telefonu, mp3 çalar, vb) okul
güvenliğine teslim edeceklerdir. (Güvenliğe bırakılmayan bu tür araçlara el konulur, 1 aylık süre ile
öğrenci ve velisine geri teslim edilmez.)
7.Öğrenciler okul demirbaşlarını (okulun her türlü alan ve eşyası) korumakla yükümlüdür.
8.Yiyecek ve içecek içeren her türlü etkinliğin sınıf öğretmenleri kontrolünde yapılması zorunludur.
Yemekhanede verilen yiyecek ve içecekler yemekhane dışına çıkarılmayacak r.
9.Okul dışı faaliyetlerde öğrenciler sorumlu öğretmeninden habersiz gruptan ayrılmayacak r.

