
                       !! OKUL KURALLARI !! 

1. Okula geç gelmek sabah ilk dersin ilk 5 dk için geçerlidir.  ilk 5 dakikadan (08.20’den) sonra 

gelenler  yarım gün yok yazılacaktır. Geç kalma sadece sabah ilk saat için geçerlidir. Ara derslerde 

her ne sebeple olsun geç kalmak yasaktır. Geç kalanlar yarım gün yok yazılır. 

2. Yemekhane,  ders vb. gibi zorunlu haller dışında diğer bloklara geçmek yasaktır. Aynı 

bloktaki diğer sınıflara girmek de yasaktır.  

3. Okul kıyafeti giymek zorunludur. Okulda yüzük, kolye, piercing vb şeyler takmak yasaktır. 

Makyaj yapmak yasaktır. Saçları farklı renklerde boyatmak yasaktır.  

4. Öğrenciler sınıfta ve bahçede maske, mesafe, hijyen kurallarına uymak zorundadır. 

5. Tütün ve tütün mamullerini bulundurmak veya kullanmak yasaktır. 

6. Sarhoşluk veren zararlı maddeleri bulundurmak veya kullanmak yasaktır. 

7. Her türlü kesici, delici, yanıcı vb. maddeleri okula getirmek yasaktır. 

8. Öğrenci cep telefonunu sabah 1. dersten önce sınıf tel. dolabına koyar.  8. ders bittiğinde 

alır. ( Öğrencilerin cep telefonlarını sınıf tel. dolabına koyması zorunludur.) 

9. Boş derslerde tuvalet, kantin, bahçe vb. dışarı çıkmak yasaktır. Öğretmen gelmediği 

zamanlarda nöbetçi öğretmene haber verilecek ve sınıfta sessizce oturulacaktır.  

10. Ara derslerde derslere girmemek (örneğin,  2.ders girip 3. ders girmemek 4. ders tekrar derse 

girmek  vb.)  disiplin  suçudur. 

11. Okul sınırlarını teneffüsler ve öğle arası terk etmek yasaktır. 

12. Okuldayken dışarıdan yemek vs şeyler sipariş etmek yasaktır. 

13. Her ne sebeple,  içerik ne olursa olsun, internet ortamında okulumuza ait  fotoğraf, video, yazı  

vb. nin  paylaşılması kesinlikle yasaktır.  

14. Okul malına zarar vermek disiplin suçudur.  

15.  Devamsızlık süresi özürsüz 10,özürlü 20 gün olmak üzere toplam 30 gündür. Bu süreyi 

dolduran devamsızlıktan sınıfta kalır. Ayrıca özürsüz devamsızlığı 5 günden fazla olan takdir 

teşekkür vb. belge alamamaktadır. Disiplin cezası alanlar da takdir, teşekkür vb. belge 

alamamaktadır.  

16. Okul ve disiplin kurallarına uymayan öğrenciler disiplin kuruluna sevk edilir ve ortaöğretim 

kurumları yönetmeliğine göre ceza verilir. Öğrencilerimizin bu sebeple disiplin kurulu 

yönetmeliğini incelemeleri önemle tavsiye edilir. 

YUKARIDAKĠ MADDELERE BÜTÜN ÖĞRENCĠLERĠMĠZĠN UYMASI ÖNEMLE    DUYURULUR. 
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