
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
09.09.2016 tarihli Öğretmenler Genel Kurulu kararı ile aşağıda yazılı bulunan ‘’Okul Kuralları’’ 
yürürlüğe alınmıştır.  
 
Önsöz  
Bizler; öğrenciler, öğretmenler, veliler ve eğitim / öğretimden sorumlu kişiler olarak okulumuzun günlük 
yaşantısının demokratik düzene uygun seyretmesi için birer etkeniz ve bu alandaki tüm sorumluluğu 
üstlenmekteyiz. Bu açıdan okul kurallarımızı kabul etmekte ve uygulamaktayız. Birlikte 
kararlaştırdığımız hak ve görevler çerçevesinde karşılıklı saygı ve yardımlaşmanın, okul yaşantımızın 
başlıca kuralı olduğunu bilmekteyiz.  
 

OKUL KURALLARI 
 

1. ESAS VE USÜLLER 

1.1 Nezaket ve Saygı  

1.2 Tehlike(ler)den Korunma   

1.3 Mala Zarar Vermeme  

1.4 Tavır ve Tutumlar  

2. DERS İŞLEYİŞİ 

2.1 Devam Zorunluluğu  

2.2 Ders Geçişlerinde Dersliklerin Değiştirilmesi 

2.3 Teneffüsler 

2.4 Okul Binasına ve Dersliklere Giriş / Çıkış  

2.5 Öğrencinin Yanında Bulunmaması Gereken Eşyalar  

2.6 İzinsiz ve Onaysız Fotoğraf / Film Çekme,  Ses Kaydı Yapma  

3. ANLAŞMAZLIK DURUMLARI  

4. TEMİZLİK ve DÜZEN   

5. SİGARA YASAĞI 

6. CEP TELEFONLARININ KULLANIMI 

7. KILIK / KIYAFET  

8. TÖREN 

 
  
  



 

1. ESAS VE USÜLLER 

1.1 Nezaket ve Saygı 
Nezaket ve saygı kuralları –sosyal ve akademik yapı gereği-okulumuzda da geçerlidir. Bu kurallara 
uyulması ve gereken hassasiyetin gösterilmesi, herkesten beklenmektedir.   
 
1.2 Tehlikelerden Korunma   
Kişi, başkasının fiziksel ve psikolojik hasar alması ile sonuçlanabilecek tehlikeli davranışlarda 
bulunamaz. Kazalara yol açabilecek riski yüksek oyunlar,  kesinlikle yasaktır. Merdivenler, sınıf 
koridorları, okul kapısı gibi yoğun giriş / çıkışların yaşandığı alanlarda tehlikeye yol açmamak için daha 
da dikkatli davranılması gerekmektedir. Mağduriyeti önlemek için bireyler maruz kaldıkları her türlü 
şiddeti ve şiddet tehdidini, sınıf öğretmenine veya – aciliyet durumuna göre- herhangi bir öğretmene 
bildirmekle yükümlüdür.  
 
1.3 Okul Binasına ve Kişisel Eşyaya Verilen Zarar  
Her türlü okul eşyasına, eğitim aracına ve öğrencilerin şahsi eşyalarına zarar verilmesi yasaktır. Kasıt 
ya da ihmal nedeniyle doğan zararlardan, zararı veren şahıs (lar) sorumludur. Yaşanan ya da 
gözlemlenen zarar, mutlaka sınıf öğretmenine bildirilmelidir. Meydana gelen durum için disiplin 
yönetmeliğinin ilgili maddesine göre işlemler  uygulamaya alınır. 
 
1.4 Tavır ve Tutum 
Kamuoyunda sergilenen tavır ve tutumlar, okulun itibarını ciddi ölçüde etkilemektedir. Her öğrenci, 
sergilediği davranış ile okulun –var olan-  itibarını korumak ile yükümlüdür. Bu nedenle, okul 
yönetiminin koymuş olduğu ve koyacağı tüm kurallara koşulsuz olarak uyulmalıdır. Aksi davranışlar 
sonucu  oluşacak –her boyut  /  anlamdaki-  zararlardan doğacak  sorumluluğun hepsi, ilgili öğrenciye 
ve adı geçen öğrencinin velisine aittir. 
 
 
2. DERS İŞLEYİŞİ 
 
2.1 Devam-Devamsızlık 
 
Öğrencilerin okula düzenli olarak gelmesi ve derslere zamanında girmesi zorunludur. Bu konuya, 
velilerimizin de gereken özeni göstermeleri beklenmektedir. 
 
Birinci ders saati dışındaki gecikmeler  , “devamsızlık”  olarak işlenir.  
İlk ders gecikmelerinde öğrenci, doğrudan derse girer. Mevcut ders öğretmeni tarafından öğrenci ,  
’’geç’’ olarak sınıf defterine yazılır.  
1.dersten sonra geç kalan öğrenciler, sadece idareden alacakları  “Derse Kabul Kâğıdı” ile sınıfa kabul 
edilir. 
 

• Okula ‘’ 5’’ defadan fazla geç gelen öğrencilerin devamsızlığı ,’’Tam Gün’’ olarak işlenir. Okula 
geç gelmeyi alışkanlık haline getirmek, disiplin suçudur. Bu nedenle derslere ‘’5 kereden’’ 
fazla geç gelen öğrencilerin velilerine, bir yazı ile öğrencinin ilgili durumu bildirilir. Tüm 
gecikme durumları için, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Ödül ve Disiplin Yönetmeliği’nin kuralları 
geçerlidir ve uygulamaya açıktır.  

• Gün içerisinde gerçekleşen tüm gecikmelerin belgelenmesi ve kaydedilmesinden ders 
öğretmeni sorumludur. Gecikmelerin sıklaşması halinde sorumlu ders öğretmeni, sınıf 
öğretmenini bilgilendirmek ile yükümlüdür. 

 
2.2 Ders Geçişlerinde Dersliklerin Değiştirilmesi 
Ders geçişlerinde bir sınıfın derslik değiştirmesi gerekli ise geçiş; hızlı, sakin ve diğer sınıflardaki ders 
işleyişini rahatsız etmeyecek şekilde yapılmalıdır. Ders saatinin başlangıcından ‘’Beş dakika ‘’ 
sonrasına kadar sınıfa ilgili ders öğretmeni gelmemiş ise sınıf başkanı, durumu ilgili müdür 
yardımcısına bildirmek zorundadır.  
 
  



 

2.3 Teneffüsler 
Okulumuzun fiziki alanının darlığı sebebi ile -özellikle teneffüslerde-  öğrenciler, toplu kullanım 
alanlarında daha dikkatli olmalı ve duyarlı davranmalıdır. Oyun oynamak isteyen öğrenciler, öncelikle 
kimseye zarar vermeyeceklerinden ve maddi hasarın oluşmayacağından emin olmalıdır. Belirtilen 
koşullar nedeniyle dersliklerde ve hollerde top oynamak ya da koşmak yasaktır. Oyun oynamak için 
seçilmesi gereken alan, okul bahçesi olmalıdır.  
 
2.4 Okul Binasına /  Dersliklere Giriş ve Çıkış  
Ders saatleri içinde okuldan çıkışlar, sadece okul idaresinin izniyle gerçekleşebilir. Öğrenciler, 
okul idaresinden habersiz dersten çıkamaz ve/ya çıkartılamaz. Öğrencilerin, öğretmenler odasına ve 
fotokopi odasına girmesi yasaktır. Tüm laboratuvarlar, müzik odası, resim odası ve AULA’nın kapısı 
sadece ilgili branş öğretmenleri tarafından açılır. Bu alanlara, öğrencilerin öğretmensiz girmesi 
yasaktır. “AULA” ,okulun A ve C blokları arasında bir geçiş koridoru değildir. 
 
2.5 Okula Getirilmemesi Gereken Eşyalar  
Ders işleyişine / okuldaki düzene zarar verebilecek ya da bu düzeni engelleyecek her türlü eşyanın 
okula getirilmesi yasaktır. Okula, özellikle, silah ya da uyuşturucu maddenin sokulması kesinlikle 
yasaktır. Öğrenci, bu kurala uymaması halinde okuldan atılır.  
 
2.6 Fotoğraf / Film Çekimi,  Ses Kaydı Yapma 
Fotoğraf / film çekme,  ses kaydı yapma - genel anlamda - yasaktır. İstisnalar hakkında okul idaresi 
karar verir.  
 
 
3. ANLAŞMAZLIK DURUMLARI 
Hem öğrenciler hem de öğretmenler kavga, mobbing, vb. şiddet eylemlerine karşı tavır sergilemek ile 
yükümlüdürler. Ciddi anlaşmazlık durumlarında; sınıf öğretmenleri, branş öğretmenleri ve okul 
psikologları konu hakkında bilgilendirilmeli ve onlardan gerekli destek alınmalıdır.   
 
 
4. TEMİZLİK ve DÜZEN  
Her sınıf, kendi dersliğinin temizliği ve düzeninden sorumludur. Bunun dışında her öğrenci, okul 
alanının temiz ve düzenli tutulmasına dikkat etmeli; bu konuda mutlaka öğretmenin uyarılarını dikkate 
almalı ve talimatlarını yerine getirmelidir. Şahsi ve kıymetli eşyalar, sınıfta yer alan özel dolaplarda ya 
da çantalarda bulundurulmalıdır. Öğrenciler, dolapların kullanımına ilişkin kurallara uymalı; ders 
programına göre derslik değiştiriyor ise dersi için gerekli malzemeyi yanına almalıdır. Ders 
başlangıcından önce  ve okulun bitiş saatinden sonra sınıflara girip herhangi bir eşya almak  yasaktır. 
İstisna durumlar için , okul idaresi karar verir .  
Dördüncü ders saatinin sonunda dersliğin temizlik ve düzen durumu, ders öğretmeni tarafından kontrol 
edilir. (Varsa) Eksikler ya da hasarlar, sınıf defterine not edilir. Böyle bir durumda ilgili ders öğretmeni, 
öğrencilerden teneffüs saatinde dersliklerini düzenlemelerini talep eder. Sınıf başkanı, 5.ders saatinde 
derse giren öğretmene, yapılan düzenlemenin sınıf defterine not alınması işlemini hatırlatır.  Ders; 
ancak dersliğin temiz, yerlerin ve masaların toplu olması durumunda başlatılır.  
Ders sırasında -su haricinde –herhangi bir gıdanın/sıvının tüketilmesine izin verilmez. Güvenlik 
nedeniyle sınıflarda su ısıtıcısı, kahve makinası vb. gibi gereçlerin bulundurulması/kullanılması 
yasaktır.  
 
 
5. SİGARA YASAĞI 
Okul alanında sigara içmek yasaktır. Kurala uymayan öğrenciler, disiplin cezası alır.   
 
 
  



 

6. CEP TELEFONLARI 

• Ders esnasında cep telefonlarının açık olması, derste çalması, kullanılması veya şarj edilmesi 

yasaktır.   

• Özel durumlar için, ders öğretmeni karar yetkisini kullanabilir. 

• Tüm düzeylerde yapılan her türlü yazılı sınavlarda cep telefonlarının, öğretmen masasına 

bırakılması zorunludur.  

• Yazılı sınavlarda “açık” olan cep telefonu, doğrudan kopya veya kopya denemesi olarak 

algılanır. Abitur sınavlarında bu kural, hem açık hem de kapalı olan telefonlar için geçerlidir ve 

bu durum, doğrudan kopya unsuru olarak kabul edilir. Yazılı sınav esnasında sınıftan çıkma 

gerekliliği oluşur ise (örneğin: tuvalet ihtiyacı gibi) ve öğrenci, cep telefonu ile birlikte sınıftan 

çıkarsa bu durum, kopya çekme denemesi olarak kabul edilir. 

• Kurallara uyulmaması ( telefonun derste açık olması veya kullanılması) halinde öğretmen, 

öğrencinin cep telefonunu alır, sınıf defterine not düşer ve telefonu ilgili müdür yardımcısına 

teslim eder. Öğrenci, gün sonunda telefonunu müdür yardımcısından teslim alır.  

 

• Telefonun üç kez alınması durumunda sınıf öğretmeni, öğrenciyi toplum hizmeti yapması için 

yönlendirir. Toplum hizmetinin takibini sınıf öğretmeni yapar. (Toplum hizmeti 10 saatten daha 

az olmamalıdır. ) 

• 5.-7. Sınıf düzeyi /  Alman sınıfları için özel kurallar geçerlidir. 

 
7. KILIK KIYAFET KURALLARI 
 
Kılık / Kıyafet Yönetmeliğine uymayan öğrenciler okula alınmayacaktır. Bkz.İlgili Yönetmelik.  
Ek Açıklama:( Kısa pantolon/şort, kısa etek, tayt, eşofman, askılı ve /veya omuzları açıkta 
bırakan kıyafetlerin giyilmesi ayrıca parmak arası ve her türlü terlik uygun değildir. Sakallı 
gelinmesi kesinlikle yasaktır.) 
 
 
8. TÖREN 
Törene katılmak, her öğrenci ve her öğretmen için zorunluluktur.  
 
 
Ayrıca; 
 
*Öğrencilerin; okul İdaresinin, öğretmenlerin, sekreterliğin, idari amirin ve görevli personelin 
talimatlarına uyması zorunludur.  
 
**Kıymetli eşyalardan öğrencinin kendisi sorumludur. Kıymetli eşyaların çalınması ya da hasar 
görmesi durumunda okul idaresi herhangi bir mesuliyet kabul etmemektedir. 
 
***Her türlü poster, yazı ve duyurunun panolara asılabilmesi için okul idaresinin onayı alınmak 
zorundadır.  
 
 
 
 
 
 
 Özel Alman Lisesi – Okul İdaresi        


