
1

BORNOVA KAYMAKAMLIĞI



2

2016 - 2017

EĞİTİM – ÖĞRETİM  YILI

TANITIM KİTAPÇIĞI
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TARİH

Okulumuz Suphi Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi 1932den bu yana süregelen eğitim – öğretim
çalışmalarının  rehberliğinde; 2005/2006 eğitim öğretim yılında 120 öğrenci ile  Anadolu Lisesi
statüsünde eğitime başlamış, bugün yüzlerce öğrenciye hizmet veren bir eğitim kurumu haline
gelmiştir.

BİNA

Okulumuz kampus şeklinde geniş bir yerleşkeye sahiptir. Eğitim binaları ikişer katlı  A ve B  Blok
olarak iki bloktan oluşmaktadır .Tüm sınıflarımızda etkileşimli tahtalar ile eğitim yapılmaktadır.
Okulumuz bahçesindeki kantin ve yemekhane öğrencilerimize hizmet vermektedir.

Okulumuzun ;

- 400 seyirci  kapasiteli  SKAL ARENA  isimli spor salonu

- 126 kişilik konferans  ve tiyatro salonu

- Kimya – fizik- biyoloji  labaratuvarı

- Müzik ve görsel sanatlar atölyeleri

- Satranç odası bulunmaktadır.

- Bahçemizde  spor salonuna ek olarak futbol-basketbol-voleybol sahaları yer almaktadır.

Sayın Veli ,

Suphi Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi olarak bizler ; Bornova’da  1932’ de açılan Suphi Koyuncuoğlu
Orta Okulu ve devamında lise olarak eğitim hayatını sürdüren köklü bir geleneğin bir parçası
olmaktan gururluyuz.Bu görev bilinci ve sorumluluğu ile bizler, hangi zorluklarla karşılaşırsak
karşılaşalım, kısa süre içerisinde personelimiz , öğrenci ve velilerimizle bir bütün oluşturup
zorlukları aşmasını bildik. Öğrencilerimize her zaman daha iyi eğitim verebilmenin hazırlığı içinde
olduk.

Çocuklarınıza daha iyi bir eğitim verme arzusunu taşıdığınızı biliyoruz ve bu düşüncenizi
destekliyoruz. Bu uzun eğitim-öğretim sürecinde , sabırlı ve kararlı olacağınızı umuyor, bizlere
gerekli desteği vermeye devam edeceğinize inanıyoruz.
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KADROMUZ

MÜDÜR YARD. - 10. – 12.SINIFLARDAN SORUMLU- Halime DUMAN

MÜDÜR YARD. – 9. -12.SINIFLARDAN SORUMLU- Güneş KESKİNGÖZLER

REHBER ÖĞRETMENLER: 10 – 12. Sınıflar : Ayşen  BENZER

9 - 11. Sınıflar  : Mustafa ATA

Tüm branşlarda öğretmen kadromuz tam olup  53 ÖĞRETMEN’ imiz bulunmaktadır.

SINIF  REHBER ÖĞRETMENLERİ

SINIFI ÖĞRETMENİN ADI SOYADI S.NO SINIFI ÖĞRETMENİN ADI SOYADI

9 / A SINIFI NURGÜL BOZTAŞ 15 11 / A SINIFI KEMAL SAĞLAM

9 / B SINIFI ÖZEN YILMAZ 16 11 / B SINIFI İKBAL TOKATLI

9 / C SINIFI NİLGÜN KARAKUZULU 17 11 / C SINIFI ASLI YELDA VURAL

9 / D SINIFI NALAN AKMAN 18 11 / D SINIFI AYLİN TURAN

9 / E SINIFI HÜLYA YILDIZ ÇAKAL 19 11 / E SINIFI EBRU BOVATEKİN

9 / F SINIFI ALİ TOLUM 20 11 / F SINIFI NEBAHAT ÖZTÜRK

9/G SINIFI IŞIL SİNAN 21 11/G SINIFI NURAY AKGÜN

10/A SINIFI M.AŞKIN DUMAN 22 11/H SINIFI KAMURAN KARACA

10 / B SINIFI FİDAN ÖZDEMİR 23 12 / A SINIFI DİLEK ÖZDEMİR

10 / C SINIFI BÜLENT KORKMAZ 24 12 / B SINIFI YASEMİN IŞIK CAMGÖZ

10 / D SINIFI NİHAL CEYHAN ÇALIŞKAN 25 12/C SINIFI MEHMET ENER

10 / E SINIFI EMİNE AKERTEK 26 12/D SINIFI HATİCE AYTÜL ÇAMLI

10 / F SINIFI AYDIN KARATAŞLAR 27 12/E SINIFI NİLAY VİLDAN ÖZGÜLSÜM

10 / G SINIFI PINAR TAŞ 28 12/F SINIFI GÜLZADE ÖZTÜRK
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2016/2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  SUPHİ KOYUNCUOĞLU ANADOLU LİSESİ ORTAK
SINAVLARI

1.DÖNEM ORTAK SINAVLAR

1.DÖNEM 1.YAZILILAR 7  /  18 KASIM

1.DÖNEM 2.YAZILILAR 12  /  23 ARALIK

1.DÖNEM 3.YAZILILAR 2  /  13 OCAK

2.DÖNEM ORTAK SINAVLAR

2.DÖNEM 1.YAZILILAR 20  /  31 MART

2.DÖNEM 2.YAZILILAR 17  /  28 NİSAN

2.DÖNEM 3.YAZILILAR 22 MAYIS  /  2 HAZİRAN

VELİ TOPLANTI TARİHLERİ

1.DÖNEM:

SINIFLAR TARİH SAAT

9 ve 10.SINIFLAR 03.12.2016 10:00

11 ve 12.SINIFLAR 03.12 2016 12:00

2.DÖNEM:

SINIFLAR TARİH SAAT

9 ve  10.SINIFLAR 15.04.2017 10:00

11 ve 12.SINIFLAR 15.04.2017 12:00

NOT: Veli toplantı ve sınav tarihlerinde herhangi bir aksaklık olması durumunda
bilgilendirme yapılacaktır.
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2016 / 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SUPHİ KOYUNCUOĞLU ANADOLU LİSESİ
EĞİTSEL KULÜP DANIŞMAN ÖĞRETMENLERİ

EĞİTSEL KULÜBÜN ADI DANIŞMAN ÖĞRETMEN

KÜLTÜR EDEBİYAT KULÜBÜ HÜLYA TEMİZKAN

KÜTÜPHANECİLİK KULÜBÜ ASUMAN KORAMAZ

DEMOKRASİ ve İNSAN  HAKLARI KULÜBÜ AİŞE SAVAŞÇI

SAĞLIK, TEMİZLİK, BESLENME VE KIZILAY KULÜBÜ AYNUR ULUKUŞ

SPOR KULÜBÜ MEHMET YAŞLI

SİVİL SAVUNMA KULÜBÜ GÖNÜL TOKTAMIŞ

BİLİM ve TEKNOLOJİ KULÜBÜ NİHAL ÇERKEZOĞLU

RESİM KULÜBÜ DİLEK FİDANCI

GEZİ, TANITMA VE TURİZM KULÜBÜ MEHMET KURT

SATRANÇ KULÜBÜ CENGİZ ŞENGÜL

HALK OYUNLARI KULÜBÜ MEHTAP UFUK

TİYATRO KULÜBÜ KEMAL SAĞLAM

ÇEVRE KORUMA KULÜBÜ SENEM USTA

YEŞİLAY KULÜBÜ NECATİ AYDIN

HAVACILIK KULÜBÜ ERSİN KARACA

FOTOĞRAFÇILIK,SİNEMA KULÜBÜ MEHMET ENER

TRAFİK GÜVENLİĞİ VE İLK YARDIM KULÜBÜ SELAMİ BİLGİN

BİLİNÇLİ TÜKETİCİ KULÜBÜ YASEMİN EKDUR

MESLEK TANITMA KULÜBÜ COŞKUN GÜNAY

ENGELLİLERLE DAYANIŞMA KULÜBÜ HALİL ALTAY

ORGANİK TARIM KULÜBÜ ASLI YELDA VURAL

ÇOCUK HAKLARI KULÜBÜ NERMİN KARACA
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BİZE DAİR

- Okulumuza TEOG sınavı sonucu ile %6 lık dilimden 445 -475 puan aralığında öğrenci
alınmaktadır.

- Mezunlarımız %90’ a varan oranlarda üniversitelere yerleşmiştir .

- İlçe ve il düzeyinde sosyal, kültürel, sanat ve sportif alanlarda yüksek başarılar elde
edilmektedir.

- Okulumuzda her yıl en az 2 tiyatro  oyunu sergilenmekte ve ülke çapında yarışmalara ,
şenliklere katılım sağlanmaktadır.

- Okulumuzun müzik grubu etkin çalışmakta ve konserler vermektedir.

- Çok sayıda doğa, tarih, kültür ve üniversite gezileri düzenlenir.

* 9. Sınıflar : kent tarihi gezileri

* 10. Sınıflar : yakın çevre kültür gezileri

* 11 ve 12. Sınıflar : Üniversite tanıtım gezileri

- AB projesi kapsamında projeleryürütülmektedir.

- Toplum hizmetine yönelik gönüllü hizmetler yapılmaktadır

- Rehberlik servisinin kişisel gelişim seminerleri süreklidir.

Okulumuz  Öğrencilerinin  Uyması  Beklenilen  Kurallar :

KILIK KIYAFET :

Okulumuzun öğrenci kıyafetleri internet sitemizde  yayınlanmaktadır.

2016-2017 Eğitim Öğretim yılına esas olmak üzere ; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul
öğrencilerine yönelik Resmi Gazetede yayınlanan 25.07.2013 tarih ve 28718 sayılı kılık kıyafet
yönetmeliği doğrultusunda okulumuz velilerine yönelik uygulanan  anket sonucunda %80:
öğrencilerin forma ile okula gelmesi sonucu ortaya çıktığından bu Eğitim-Öğretim yılında da
okulumuzda okul forması uygulanacaktır.Buna göre;

Erkek Öğrenciler:Koyu renk ütülenebilir,kumaş,gri pantolon, yaz uygulaması süresince okul
armalılakost tipi siyah-beyaz kısa kollu tişört,kış uygulaması süresince yine okul armalılakost tipi
siyah-beyaz uzun kollu tişört.

Kız Öğrenciler:Okulumuza aitgri şort-etek(diz boyu) veya gri yada siyah ütülenebilir
kumaş pantolon, yaz uygulaması süresince okul armalılakost tipi siyah-beyaz kısa kollu tişört,kış
uygulaması süresince yine okul armalılakost tipi siyah-beyaz uzun kollu tişört.
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DEVAMSIZLIK

-Okulumuzda dersler 08:30 da başlar.İlk ders geç gelen öğrenci ilgili müdür yardımcısına
gerekçesini bildirir- uygun bulunursa geç kağıdı veya derse kabul kağıdı  ile derse katılması
sağlanır.

- Günlük toplam ders saatinin 2/3 ü ve daha fazlasına gelmeyenlerin devamsızlığının bir gün,
diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır

- Devamsızlık süresi 10 günü özürsüz  20 günü özürlü  toplam 30gündür.Okula gelinmeyen günler
mutlaka rapor veya  veli izin dilekçesi ile 5 iş  günü içinde belgelendirilmek zorundadır. Bu
belgeleri mutlaka veli kendisi okul yönetimine vermelidir.

- Öğrenciler  raporlu ve izinli oldukları günlerde yazılı ve uygulamalı sınavlara alınmazlar.

- Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne
olursa olsun başarısız sayılır.

SINIF GEÇME:

Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki yazılı sınav yapılır. Sınav
sayısı ve tarihleri her dönem başında zümre başkanları kurulunca belirlenir ve okul müdürünün
onayından sonra e-Okul sistemi üzerinden ilan edilir. Sınavlarla ilgili gerekli tedbirler okul
müdürlüğünce alınır. Öğrenciler her dersten en az iki yazılı sınava katılmak zorundadırlar.

Okulumuzdaki tüm derslerin sınavları ortak yapılmaktadır.Yazılı sınavlar ve diğer
değerlendirmeler sonunda başarısını yükseltmek isteyen öğrenciler için dönem sona ermeden her
dersten ayrıca ortak bir sınav daha yapılır. Bu sınavlardan alınan puan diğer puanlarla birlikte
dönem puanının hesaplanmasında aritmetik ortalamaya dâhil edilir. Sınava girmek isteyen
öğrencilerin yazılı başvurusu alınır. Başvuruda bulunup da sınavlara katılmayan öğrenciler hakkında
48 inci maddenin ilgili fıkra hükümleri uygulanır.

Ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılma

Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;
İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun

ikinci dönem puanının en az 70,

Doğrudan sınıf geçme

Ders yılı sonunda;
a) Tüm derslerden başarılı olan,
b) Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan
öğrenciler doğrudan sınıf geçer.

(2) Yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler, o
dersten/derslerden sorumlu geçer.

Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması

Doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden, bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3
ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla
başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder.
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Öğrencilerin uyacakları kurallar ve öğrencilerden beklenen davranışlar:

Öğrencilerin; Atatürk inkılâp ve ilkeleriyle, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin
millî, ahlâkî, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını,
milletini seven ve yücelten, insan haklarına saygılı, Cumhuriyetin demokratik, laik, sosyal ve hukuk
devleti olması ilkelerine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getiren;
beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı, gelişmiş bir kişiliğe, hür ve
bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı,
yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetişmeleri için okul yönetimi, öğretmenler, rehberlik servisi,
okul-aile birliği ve ilgili diğer paydaşlarla işbirliği yapması istenir.

(2) Bu doğrultuda öğrencilerden;

a) Atatürk inkılâp ve ilkelerine bağlı kalmaları ve bunları korumaları,

b) Hukuka, toplum değerlerine ve okul kurallarına uymaları,

c) Doğru sözlü, dürüst, yardımsever, erdemli, saygılı ve çalışkan olmaları; güzel ve nazik tavır
sergilemeleri; kaba söz ve davranışlarda bulunmamaları; barış, değerbilirlik, hoşgörü, sabır,
özgürlük, eşitlik ve dayanışmadan yana davranış göstermeleri,

ç) Irk, renk, cinsiyet, dil, din, milliyet ayrımı yapmaksızın herkese karşı iyi davranmaları; insan
hak ve özgürlüğüyle onurunun korunması için gerekli duyarlılığı göstermeleri,

d) Tutumlu olmaları; millet malını, okulunu ve eşyasını kendi öz malı gibi korumaları ve zarar
vermemeleri,

e) Sağlığa zararlı ve bağımlılık yapan maddeleri kullanmamaları, bu tür maddelerin kullanıldığı
yerlerde bulunmamaları,

f) Her çeşit kumar vb. oyunlardan, bu tür oyunların oynandığı ortamlardan uzak kalmaları,

g) Okula ve derslere düzenli olarak devam etmeleri,

ğ) Çevreye karşı duyarlı olmaları, çevrenin doğal ve tarihi yapısını korumaları,

h) Kitapları sevmeleri ve korumaları, okuma alışkanlığı kazanmaları ve boş zamanlarını faydalı
işler yaparak geçirmeleri,

ı) Trafik kurallarına uymaları ve davranışlarıyla örnek olmaları,

i) Fiziksel, zihinsel ve duygusal güçlerini olumlu olarak yönetmeleri; beden, zekâ ve
duygularıyla bunları verimli kılacak irade ve yeteneklerini geliştirmeleri; kendilerine saygı duymayı
öğrenmeleri, böylece dengeli bir biçimde geliştirdikleri varlıklarını aile, toplum, vatan, millet ve
insanlığın yararına sunmaları,

j) İnsan hakları ve demokrasi bilincini özümsemiş ve davranışa dönüştürmüş olmaları, kötü
muamele ve her türlü istismara karşı duyarlı olmaları,

k) Toplam kalite yönetimi anlayışıyla ekip çalışmalarında rol almaları,

l) Okul, öğrenci veli sözleşmesine uygun davranmaları,

m) İnsana ve insan sağlığına gereken önemi vermeleri,

n) Savaş, yangın, deprem ve benzeri olağanüstü durumlarda topluma hizmet etkinliklerine
gönüllü katkı sağlamaları ve verilen görevleri tamamlamaları,

o) Zararlı, bölücü, yıkıcı, siyasi ve ideolojik amaçlı faaliyetlere katılmamaları, bunlarla ilgili
amblem, afiş, rozet, yayın ve benzerlerini taşımamaları ve bulundurmamaları,

ö) Bilişim araçlarını kişisel, toplumsal ve eğitsel yararlar doğrultusunda kullanmaları,

p) Bilişim araçlarını; zararlı, bölücü, yıkıcı ve toplumun etik kurallarıyla bağdaşmayan ve şiddet
içerikli amaçlar için kullanmamaları; bunların üretilmesine, bulundurulmasına, taşınmasına yardımcı
olmamaları ve sanal ortamlarda da bu doğrultuda davranmaları,

r) Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uyarak bu konuda örnek davranışlar sergilemeleri

beklenir.
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Öğrencilerin ödüllendirilmesi

MADDE 159- (1) Örnek davranışların ve başarıların niteliklerine göre
ödüllendirilmesinde öğrencilere;

a) Teşekkür belgesi,
b) Takdir belgesi,
c) Onur belgesi,
ç) Üstün başarı belgesi verilir.

Teşekkür, takdir ve üstün başarı belgesi ile ödüllendirme

MADDE 160- (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla
üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den
aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,
b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları

üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

(2) Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere okulun iftihar listesinde yer
verilir.

Onur belgesi ile ödüllendirme

MADDE 161- (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu puan şartına bağlı kalmadan;

a) Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak,
b) Bilimsel projelerle sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan

etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek,
c) Okul araç-gereç ve donanımlarıyla çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek

olmak,
ç) Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak,
d) Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek,
e) Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek,
f) Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak,
g) Yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlara yardım amacıyla

yürütülen toplum hizmetlerinde görev almak,
ğ) Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uyarak konuyla ilgili örnek davranışlar sergilemek
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ÖĞRENCİ VELİ OKUL SÖZLEŞMESİ

Okul - veli iş birliği, öğrenci başarısını artıran önemli faktörlerden biridir. Güvenli ve düzenli bir okul ortamının
sağlanmasında veli katılımının rolü büyüktür. Veli katılımının öncelikli amacı, okulun eğitim etkinliklerini yönlendiren okul
personeline destek olmak, çalışmalara meslekleri ve yeterlilikleri doğrultusunda farklı düzeylerde katkılarını sağlamak,
okul ve ev arasında sıkı bağlar kurarak öğrencinin eğitim sürecine katkıda bulunmaktır.
Bu sözleşme; veliyi ve öğrenciyi okulun işleyişi, kuralları, öğrencilere ve velilere sağlayacağı imkânlar ve tarafların karşılıklı
hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Sözleşmenin Tarafları:
■ Öğrenci ■ Öğrenci Velisi/Anne-Babası ■ Okul Yönetimi
Sözleşmede Esas Alınan Yasal Düzenlemeler
1 - 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
2 - VIII. Beş Yıllık Kalkınma Plânı
3 - 21.10. 2004 tarihli ve 25620 sayılı Resmi Gazete´de yayınlanan ilköğretim Kurumları Yönetmeliği
4 - 17.02. 2004 tarihli ve B.08.0.TTK.0.01.01.02/1558 sayılı Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi konulu
Genelge(2004/10)
5 - İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
6 - Çocuk Hakları Sözleşmesi

ÖĞRENCİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI

HAKLAR

§ Düşüncelerini özgürce ifade etme
§ Güvenli ve sağlıklı bir okul ve sınıf ortamında bulunma
§ Bireysel farklılıklarına saygı gösterilmesi
§ Kendisine ait değerlendirme sonuçlarını zamanında
öğrenme ve sonuçlar üzerindeki fikirlerini ilgililerle
tartışabilme
§ Kendisine ait özel bilgilerin gizliliğinin sağlanması
§ Okulun işleyişi, kuralları, alınan kararlar hakkında
bilgilendirilme
§ Okul kurallarının uygulanmasında tüm öğrencilere eşit
davranılması
§ Kendini ve diğer öğrencileri tanıma, kariyer planlama,
karar verme ve ihtiyaç duyduğu benzer konularda
danışmanlık alma
§ Akademik ve kişisel gelişimini destekleyecek ders dışı
etkinliklere katılma
§ Okul yönetiminde temsil etme ve edilme

Okula Özgü Haklar

§ Dönem ortalaması 5 (Beş) olduğunda okul gezilerine
imkânlar ölçüsünde ücretsiz katılma
§ Özgün eserlerini kamuya sergileme (Konser, sergi,
seminer, sempozyum vb.)
§ Derslerde, bilimsel çalışmalarda ve sosyal etkinliklerde il,
ilçe ve Türkiye çapında başarılı olan öğrencilerin
ödüllendirilmesi ve desteklenmesi
§ Belirlenen zaman diliminde en çok kitap okuyan
öğrencilerin ödüllendirilmesi

SORUMLULUKLAR
§ Okulda bulunan kişilerin haklarına ve kişisel farklılıklarına
saygı göstereceğim.
§ Ders dışı etkinliklere katılarak ve bu etkinliklerden en
iyi şekilde yararlanacağım.

§ Arkadaşlarımın ve okulun eşyalarına zarar
vermeyeceğim; zarar verdiğim takdirde bu zararın bedelini
karşılayacağım.
§ Sınıfça belirlediğimiz kurallara uyacağım.
§ Okul kurallarına uyacağım.
§ Okul yönetimine (fikir, eleştiri, öneri ve çalışmalarımla)
katkıda bulunacağım.
§ Arkadaşlarıma, öğretmenlerime ve tüm okul çalışanlarına
saygılı davranacağım.
§ Hiçbir şekilde kaba kuvvete ve baskıya başvurmayacağım.

Öğrencinin Okula Özgü Sorumlulukları

§ Okul bahçesinde bulunan bitkileri koruyacağım ve zarar
vermeyeceğim.
§ Okulun bilim ve sanat panolarına yazı ve fotoğraflarla
katkıda bulunacağım
§ Okulda düzenlenecek eğitim semineri ve toplantılarda
gelen konuklara ilgili birimlere ulaşmaları için rehberlik
edeceğim.
§ Velimden yazılı izin dilekçesi olmadan ve okul idaresinden
izin almadan okulu terk etmeyeceğim.
§ İdare tarafından kabul edilebilir önemli bir gerekçem
olmadığı sürece derslerime devamsızlık yapmayacağım.
§ Okul idaresi tarafından verilen bilgilendirme,
değerlendirme ve toplantı çağrı yazılarını velime zamanında
ulaştıracağım.
§ Okul eşyalarına hiçbir şekilde zarar vermeyeceğim, zarar
verenleri uyararak ilgililere bildireceğim.
§ Derslerin işlenişi sırasında sınıfta oluşturulan kurallara
uyacağım. Dersin akışını bozucu, arkadaşlarımın ve
öğretmenin dikkatini dağıtıcı davranışlardan kaçınacağım.
§ Okul dışındaki davranışlarımda okulumu en iyi şekilde
temsil edeceğim.
§ Ödev, proje vb. çalışmalarımı zamanında yapacağım.
§ Okulun Kılık-Kıyafet kurallarına ve yönetmeliklere uygun
kıyafet ile kurallara uyacağım.

VELİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI

HAKLAR
§ Çocuğumun eğitim ve öğretimi ile ilgili tüm konularda
bilgilendirilmek.

§ Adil ve saygılı davranışlarla karşılanmak
§ Çocuğuma okul ortamında nitelikli kaynaklar, eğitim ve
fırsatlar sunulacağını bilmek.
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§ Düzenli aralıklarla okulun işleyişi hakkında
bilgilendirilmek
§ Okul yönetimine katılmak
§ Çocuğumun okuldaki gelişim süreciyle ilgili olarak
düzenli aralıklarla bilgilendirilmek.

Okula Özgü Haklar
§ Okulun veli eğitim seminerlerinden yararlanmak (Ana-
baba okulu, okuma-yazma eğitimi, çocuk gelişimi vb.)
§ Okulun kütüphanesinden yararlanmak

SORUMLULUKLAR

§ Çocuğumun her gün okula zamanında, öğrenmeye hazır,
okulun kılık-kıyafet kurallarına uygun bir şekilde gitmesine
yardımcı olacağım.
§ Okulun öğrenciler için düzenleyeceği ders dışı
etkinliklerde imkânlar çerçevesinde (okul kütüphanesi,
kulüp çalışmaları vb) görev alacağım.
§ Okulun duyuru ve yayınlarını takip edeceğim.
§ Bilgi edinmek ve toplamak amacıyla gönderilen her tür
anket ve formu doldurup zamanında geri göndereceğim.
§ Okul Gelişim Yönetim Ekibi (OGYE) ve Okul-Aile Birliği
seçimlerine ve toplantılarına katılacağım.
§ Çocuğumun ders çalışma, uyku, beslenme, boş zamanlarını
değerlendirme (kitap okuma, bilgisayar, tv, sosyal
etkinlikler vb) konularını takip ve kontrol edeceğim.
§ Okumaya, araştırmaya daha fazla zaman ayırması için
çocuğumu destekleyeceğim.

§ Okulun düzenleyeceği eğitim çalışmalarına katılacağım.

§ Çocuğuma yaşına uygun sorumluluklar vereceğim (Örneğin
odasını toplama, ev işlerine yardım etme, alışveriş yapma
gibi).
§ Çocuğumun, disiplin kurallarına uyması için gerekli
önlemleri alacağım.
§ Çocuğumun ruhsal ve fiziksel durumundaki değişmeler
hakkında okulu zamanında bilgilendireceğim.
§ Aile ortamında fiziksel ve psikolojik şiddete izin
vermeyeceğim.

§ Okul Rehberlik servisi ile işbirliği içinde çocuğumun
gelişimini takip ederek yapılacak olan çağrıya uyacağım.

Okula Özgü Sorumluluklar
§ Okul kütüphanesine imkânlarım ölçüsünde katkıda
bulunacağım (kitap, CD, film, vb.).
§ Çocuğumun okuldaki fotokopi giderlerini karşılayacağım
§ Çocuğumun şehirde gerçekleşecek sosyal ve kültürel
faaliyetler konusunda bilgilenmesini sağlayacağım.
§ Çocuğumun internette zararlı içeriklerin yer aldığı
sitelere erişmesini engelleyeceğim.
§ Çocuğumun ayda bir kez toplumsal hizmet kurumlarında
gönüllü olarak çalışmasını destekleyeceğimi (Yaşlılar ya da
görme engeliler için kitap okumak gibi).

OKULUN HAK VE SORUMLULUKLARI
HAKLAR
§ Destekleyici, güvenli ve etkili bir ortamda çalışmak
§ Okul toplumundan ve çevreden saygı ve destek görmek
§ Okulda alınan tüm kararlara ve okul kurallarına uyulmasını
istemek

Okula Özgü Haklar
§ Planlanmış eğitim etkinliklerinin yer, zaman ve içeriğini en
az bir hafta önceden haber vererek değiştirmek.
§ Veli ve öğrenciye yönelik istenilen bilgilerin doğru,
eksiksiz ve zamanında okula ulaştırılmasını isteme
§ Veli ve öğrencilerin okul personeline karşı saygı ve sevgi
çerçevesinde yaklaşımlarını istemek
§ Okulun gelişimini sağlamak üzere okul toplumundan ve
diğer çevreden katkıda bulunmalarını isteme

SORUMLULUKLAR
§ Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini
destekleyecek materyal, ekipman ve teknolojik donanım
sağlamak.
§ Okulda olumlu bir kültür yaratmak.
§ Öğrenci, veli ve çalışanlar arasında ayrım yapmamak.
§ Eğitim ve öğretim sürecini okulun duvarlarıyla
sınırlamamak.
§ Öğrencilerin, velilerin ve okul çalışanlarının kendilerini ve
fikirlerini ifade edebilecekleri fırsatlar yaratmak.
§ Okulun güvenilir ve temiz olmasını sağlamak.

§ Öğrenciler için iyi bir model olmak.
§ Okulun ve öğrencinin ihtiyaçları doğrultusunda sürekli
gelişmek.
§ Okulda etkili öğrenmeyi destekleyecek bir ortam
yaratmak
§ Okul - toplum ilişkisini geliştirmek.
§ Öğretmen, öğrenci ve veli görüşmelerini düzenlemek ve
ilgilileri zamanında bilgilendirmek.
§ Okul çalışanlarının ihtiyaçları doğrultusunda eğitim
seminerleri düzenlemek.
§ Okul çalışanlarının ihtiyaçlarını belirleyerek giderilmesi
için çözümler üretmek.
§ Okulun işleyişi ve yönetimi konusunda ilgili tarafları
düzenli aralıklarla bilgilendirmek.
§ Veli ve öğrenci hakkında ihtiyaç duyulan bilgileri toplamak,
değerlendirmek, sonuçlarını ilgililerle paylaşmak ve gizliliğini
sağlamak.
§ Veli toplantılarının belirli aralıklarla ve düzenli olarak
yapılmasını sağlamak.
§ Okul ve çevresinde şiddet içeren davranışlara kesinlikle
izin vermemek.
Okula Özgü Sorumluluklar

§ Bilimsel süreli yayınları okul kütüphanesinde kullanıma
sunmak
§ Öğrenciler için toplumsal hizmet etkinlikleri planlamak ve
yürütmek
§ Öğrencilerin güven içinde okumalarını sağlamak.
§ Yüksek öğretim kurumları hakkında bilgilendirme.

Sözleşmenin tarafı olarak yukarıda sunulan hak ve sorumluluklarımı okudum.
Haklarıma sahip çıkacağıma ve sorumluluklarımı yerine getireceğime söz veririm.

……………………………………………… ……………………………………………. …………………………………………
….

Öğrenci Öğrenci velisi Okul Yönetimi
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İletişim bilgileri

Tel : 232 343 1090 Belgegeçer : 232 343 1091

E-posta : 964153@meb.k12.tr

Yazışma Adresi : Gençlik cad. No:24/3  Bornova / İZMİR


