
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

1. 2. dersi 3. derse bağlayan teneffüste, okula gelmeyen öğrencinin velisi mutlaka ya aranarak ya 

da kısa mesajla bilgilendirilecek. (Veli telefonlarının aktif olup olmadığı zaman zaman kontrol 

edilip aktif değilse aktif olan numara tespit edilip o aranacak.) 

2. Giriş-çıkış saatlerinde okul idarecileri başta olmak üzere, nöbetçi öğretmenler marifetiyle okul 

çevresi kontrol altında tutulacak; okul çevresinde herhangi bir olumsuzluk, işi olmayan 

kişilerin okul etrafında şüpheli dolaşmaları, çevrede bulunan bakkal benzeri yerlerde sigara 

içme, sigara alma gibi durumlarla karşılaşıldığında müdahale edilmesi, gerektiği takdirde de 

okul polisinin haberdar edilmesi sağlanacaktır. 

3. Güvenlik toplantısında alınan karar gereği, öğrencilerimiz idareden yazılı izin almadan, 

teneffüsler dahil, okul bahçesini terk edemeyeceklerdir. Uzun süreli (Yarım gün veya daha 

fazla) izinlerde mutlaka veliyle görüşülüp veli muvafakati olmadan izin verilmeyecektir. 

4. Yine, güvenlik toplantısında alınan karar gereği, öğrencilerimiz derse cep telefonu ile 

giremeyeceklerdir. Ya okula cep telefonu getirmeyecekler veya cep telefonlarını okul 

idaresince belirlenen yerlere teslim edeceklerdir. 

5. Öğrenci taşımalarında mutlaka gerekli kontroller yapılacak, nöbetçi öğretmen gelmeden 

öğrenciler araçlardan indirilmeyecektir. Taşıma şoförleri imza çizelgelerini günlük 

imzalayacaklardır. Son dersten sonra da öğrenci taşıması nöbetçi öğretmen kontrolüyle 

sağlanacaktır. 

6. Müdürlüğümüzce hazırlanan "TAŞIMA ARAÇLARINDA UYULMASI GEREKEN 

KURALLAR" çıkartması, aracın camında yapıştırılmış olacak, bu çıkarmada oturma planı 

mutlaka doldurulacak ve bu oturma planına yıl boyu uyulması sağlanacaktır. 

7. Öğle yemeklerinin zamanında kontrol edildikten sonra dağıtımına müsaade edilecek, listeye 

uymayan veya herhangi bir eksikliği bulunan yemeklerin dağıtılması engellenecektir. 

8. Okul ve çevresinin genel temizliğine itina gösterilecek, mümkünse teneffüslerde koridorların 

paspasları sağlanacak. 

9. Okul kantinlerinde sık sık denetimler gerçekleştirilecek, kantinde satılması yasak olan veya son 

kullanma tarihi geçmiş bulunan gıda maddesine rastlandığında gerekli cezai işlem yapılacaktır. 

Mümkünse üzerinde "KANTİN" yazan gıda maddeleri tercih edilecektir. 

10. Bünyesinde öğrenci pansiyonu bulunan okullarda, öğrenci yurtları, sık sık denetlenecek, 

bilhassa giriş-çıkışlar kontrol altına alınacaktır. Öğrenci velisinin bilgisi dışında öğrenciye 

kesinlikle izin verilmeyecektir. Kurala uygun izin verilen öğrenci, tek başına 

gönderilmeyecektir. Belletmen öğretmenler, yemekleri ve mutfağı denetleyecek, hijyene 

uygunsuz bir durumla karşılaşıldığında gereken yapılacaktır. 

11. EBA ve etkileşimli tahta aktif olarak kullanılacak; öğrencilerden şifre almayan ve EBA'dan 

yararlanmayan kalmayacaktır. Günlük EBA istatistikleri okul müdürlerimiz tarafından kontrol 

edilip okulunun EBA kullanımını sağlayarak istatistikleri yükseltilecektir. 

12. Öğretmen ve personel bilgileri MEBBİS'te sürekli güncel tutulacak, fotoğrafı güncel olmayan, 

bilgisi eksik bulunan personelle ilgili güncellemeler yapılacaktır. Personel kimliği 

bulunmayanlar için müdürlüğümüzden kimlik kartı çıkartılacaktır. 

13. Okul web sitelerinin güncelliğine gereken özen gösterilecek, bakanlığımız ve müdürlüğümüzün 

web siteleri günlük kontrol edilerek varsa duyuru ve bilgilerden anında yararlanılacaktır. 



14. Zaman zaman rehberlik servisi veya konunun uzmanları tarafından, okul içi veya ilçe geneli 

aydınlatıcı seminer ve konferanslarla (pedagojik konular, madde bağımlılığı, terör, verimli ders 

çalışma, kötü alışkanlıklar vb.) öğrencilerimizin olumsuz davranışlara meyletmeleri 

önlenecektir. 

15. Sosyal, sportif ve kültürel etkinliklere sıkça yer verilerek, öğrencilerimiz hayata hazırlanacak, 

imkânlar ölçüsünde bu faaliyetler, başta okulun web sitesi olmak üzere,  yazılı ve görsel basın 

aracılığı ile kamu-oyuna duyurulacaktır. Her faaliyetin sanal ortamda arşivlenmesi sağlanacak, 

yıl sonunda ilçe genelinde çıkarılması düşünülen kitapçıkta yer alması gerçekleştirilecektir. 

16. Brifing dosyası güncel tutulacak ve gelen misafirlerimizin istifadesine hazır bulundurulacaktır. 

17. Okul-veli işbirliğine gereken önem ve özen gösterilecek, veli toplantılarının yanı sıra çeşitli 

etkinlikler düzenlenerek velinin bilinçlenmesi ve okulla işbirliği sağlanacaktır. Veli 

ziyaretlerine gereken özen gösterilerek, sınıf öğretmeni, idareci ve rehber öğretmenlerle 

ziyaretlerin gerçekleşmesi sağlanacaktır. 

18. Okul Aile Birlikleri aktif olacak, okulun eksikliklerinin aile birliği marifetiyle giderilmesine 

öncelik verilecektir. Mesela İş Güvenliği konusunda birliklerimizce giderilmesi mümkün olan 

eksiklikler giderilecektir. Bu yüzden, Aile Birlikleri oluşturulurken aktif olabilecek velilere yer 

verilmesi amaçlanacaktır. 

19. Okulda meydana gelebilecek herhangi bir olağanüstü durum, hemen bir bilgi notuyla 

müdürlüğümüze bildirilecektir. 

20. Okula, öğrencilere ve velilere ait hiçbir bilgi, veri veya istatistik; kurumumuz, öğrenci velisinin 

yazılı isteği, veya kurumumuzdan yazılı izin almış kurum ve kuruluşlar hariç, kesinlikle hiçbir 

kişi, kurum veya kuruluşla paylaşılmayacaktır.  

21. Yabancı uyruklu çocuklarla ilgili, alan taraması gerçekleştirilecek, okul alanı içerisinde olan 

çocuklar başta olmak üzere, alan içerisinde olup olmadığına bakılmaksızın, mutlaka okula 

kazandırılacaktır. Yabancı uyruklu çocukların intibakı ve Türkçeyi öğrenmeleri konusunda da 

Halk Eğitim Müdürlüğümüzle işbirliğine gidilerek kurslar açılıp uyum sorunu giderilmeye 

çalışılacaktır. 

22. Okul kıyafeti konusunda hangi karar alınmış olursa olsun, öğrencilerimizin kıyafetinde okulu 

tanıtacak rozet, arma, kokart vb. bir işaretin mutlaka bulunması sağlanacaktır. 

Yukarıdaki hususların uygulanmasından birinci derecede okul müdürleri sorumlu olup 

gereken hassasiyetin gösterilmesi konusunda titiz davranılmasını önemle rica ederim. 
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