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VÝZYONUMUZ

Gaziantep'ten

dünyaya açılan

bir eðitim

ekolü olmaktır.

MÝSYONUMUZ
Atatürk ilke ve inkılapları ışıðında;

 Özgüveni ve iletişim becerisi gelişmiş,
 Akademik ve sosyal başarısı yüksek,
 Topluma lider ve model olabilecek,
 Evrensel bilgi ile donatılmış ve yerel deðerleri özümsemiş,
 Ülkesine ve insanlıða faydalı bireyler yetiştiren,
 Eðitimöðretim alanında çaðdaş uygulamalara önderlik eden,

bir eðitim kurumu olmaktır.

Özel Sanko Okulları / Veli - Öğrenci EL KİTAPÇIĞI

Tarihçe
2001
8 Mart 2001
Özel Sanko Okulları'nın kurulma kararı 8 Mart 2001 tarihinde alınarak, 12 Mayıs 2001'de
okul binasının temeli atıldı.
13 Mayıs 2001
2001 Mayıs  Aðustos döneminde hızlı bir çalıþma ile dört ay gibi kısa bir sürede bina
inþaatı tamamlandı ve bahçe  çevre düzenlemeleri yapıldı. Bütün bu özverili çalıþmalar
sonunda okul, tüm iç donanımları, araçları ve mekânları ile eksiksiz olarak eðitim
öðretime hazır hale getirildi.
10 Eylül 2001
10 Eylül 2001 tarihinde Özel Sanko Okulları, 530 öðrenci ile kapılarını Eðitim öðretime açtı.

2005
20052006
20052006 eðitimöðretim yılında ise Özel Sanko Okulları'na ait Spor ve Kültür Merkezi
yapıldı.
Abdülkadir Konukoðlu Spor ve Kültür Merkezi, spor salonu, yüzme havuzu ve tiyatro
salonuyla öðrencilerimize hizmet vermektedir.

2012
25 Þubat 2012
2012 yılında Sanko Holding Yönetim Kurulu ve Özel Sanko Okulları Danıþma Kurulu,
Stratejik Planlama Kurulu'nun çalıþmaları sonucunda yeni lise ve anasınıfı binalarını
yaptırma kararı aldı. Özel Sanko Okulları'nda oluþturulan Proje Planlama Kurulu bir yıl gibi
bir sürede dünya'da ve Türkiyedeki önemli eðitim kurumlarını gezerek, inceleyerek,
araþtırmalar yaparak hazırlıklarını yaptı.Öðretmenler yurt içi ve yurt dıþında eðitimlere
gönderildi.

2013
25 Temmuz 2012
20122013 Eðitim Öðretim yılında Özel Sanko Okulları dünyada örnek gösterilecek
Anadolu'nun ilk ve tek Fen ve Teknoloji Lisesi'ni Eðitim Öðretime açtı. Özel Sanko Okulları
anasınıfı ve liseleri son teknoloji ile eðitim öðretime baþladı.
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Sayın Velimiz,
Ailede baþlayan eðitimin okulda devam ettiði ve insan hayatının her evresini
kapsayan bir süreç olduðu gerçeðinden hareketle öðrencilerimizi araþtıran,
sorgulayan, eleþtirel düþünebilen, çevreye duyarlı, milli ve evrensel deðerleri
özümsemiþ, üretken, akademik donanıma sahip, sosyal yönden geliþmiþ,
sorumluluk sahibi, saygılı, kalkınmanın ve çaðdaþlaþmanın en etkili aracının
eðitim olduðunun bilincine varmıþ, ailesine, ülkesine faydalı saygın bireyler
olarak yetiþtirmeyi amaçladıðımız Özel Sanko Okullarında bizler, okul
yöneticileri ve öðretmenler deðerli velilerimiz ile birlikte yol almaktayız.
Özel Sanko Okullarında Eðitim ve Öðretim gibi iki ulvi amaca yönelik sistem ve
programların eksiksiz ve özenle uygulanması ancak güvenli, saðlıklı ve
düzenli bir okul ortamında gerçekleþebilir.
Okul düzeninin sürdürülebilirliði ise öðrencilerimizin konulan kurallara
uymasıyla mümkündür.
Bilgilerinize sunulan bu kitapçık tüm veli ve öðrencilerimizin okulumuzdaki
uygulamaları, destek birimleri ve okul kurallarını tanımaları amacı ile
hazırlanmıþtır.
Kitapçık kapsamında açıklanan tüm kurallara uyma konusunda gerek
velilerimizin gerekse öðrencilerimizin sorumluluklarını eksiksiz yerine
getireceðine olan inancım tamdır.
Saygılarımla

Melike TOKLUCU
Genel Müdür
Özel Sanko Okulları
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Ana Sınıﬂarı, Ýlkokul ve Ortaokul bölümlerinde eðitim öðretim Milli Eðitim Bakanlıðı'nın 26
Temmuz 2014 tarihli ve 29072 sayılı resmi gazetede yayımlanan Millî Eðitim Bakanlıðı Okul
Öncesi Eðitim ve Ýlköðretim Kurumları Yönetmeliði esaslarına göre yapılır.
Tüm öðrencilerimizden Milli Eðitim Bakanlıðı'nın ilgili yönetmeliðinde belirtilen
öðrencilerden beklenen davranışlar ve okulun ilkelerinde hedeﬂediði öðrenci davranışlarına
uygun hareket etmeleri beklenir.


Okullu olmanın heyecanını ilk kez yaþayan minik öðrencilerimiz her gün 09.1015.50
saatleri arasında okulda bulunurlar.



Öðrencilerimizin sabah kahvaltısı saati 9.20'dir. Kahvaltısını okulda yapacak öðrenciler
bu saatte okulda olmalıdır. Kahvaltısını evde yapan öðrenciler en geç saat 09.50'ye
kadar okula gelebilirler.



Öðrenci okula gelemeyecekse velisi tarafından okula bilgi verilir.



Öðrencinin okul saatleri içinde herhangi bir nedenle okul dıþına çıkıþı okul müdürü veya
ilgili müdür yardımcısının yazılı izni ile gerçekleþir. Eðer öðrenci veli ya da veli tarafından
okula bildirilen kiþi dıþında bir þahıs tarafından okuldan alınacak ise bu durum veli
tarafından mutlaka okula bildirilmelidir.



Öðrencilerin ulaþımları veli tercihi doðrultusunda servisle ya da veli tarafından saðlanır.
Servislerde öðrencilere yardımcı olmak üzere bir servis elemanı bulunur. Öðrenciler
servise zamanında binmekle yükümlüdür. Servis öðrenciyi kayıt sırasında bildirilen
adresten alıpbırakır, bunun dıþında farklı yerlere bırakılması için talepte
bulunulmamalıdır.



Öðrenciler okula okul kıyafetiyle gelirler. Anasınıfı öðrencilerinin okul kıyafetleri okul
maðazasında bulunan okul eþofman ve tiþörtleridir. Haftada bir gün öðrenciler okula
serbest kıyafetle gelirler. Serbest kıyafet günü okul idaresi tarafından velilere bildirilir.
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Öðrenciler bir hafta içerisinde sınıf öðretmeni ile yapılan Matematik etkinliði, Türkçe dil
etkinliði, okumayazmaya hazırlık, sanat etkinliði, oyun ve ﬁziksel geliþim etkinlikleri
derslerinin yanı sıra; 10 saat yabancı ve Türk öðretmenlerle yapılan İngilizce, 2 saat
Yüzme ve 1'er saat Satranç, Yaratıcı Drama, Spor, DansHalk Oyunları, Müzik, Görsel
Sanatlar, BilimDeney, Akıl Oyunları, İspanyolca olmak üzere 20 saat branþ dersi alırlar.
Bu derslerin daðılımını gösteren haftalık ders programı okul idaresi tarafından
oryantasyon haftasında velilere ulaþtırılır.



Veliokul iletiþimini saðlamak ve öðrencinin geliþimini desteklemek üzere yıl içerisinde
bireysel deðerlendirme (portfolyo) görüþmesi, þube veli toplantısı, randevulu bireysel
görüþmeler gibi veli toplantıları yapılır. Okul tarafından düzenlenen toplantı ve
etkinliklere velilerin katılımı öðrenci geliþimine yönelik iletiþim ve iþbirliði için önemlidir.



Toplantı ve görüþmeler dıþında veliler ihtiyaç duydukları durumlarda randevu alarak
öðretmenlerle görüþme yapabilir, acil durumlarda anasınıfı öðrenci iþlerini arayarak
öðretmenle iletiþime geçebilirler. Velilerin, ders saatleri içerisinde sınıf ve koridorlara
girmeleri uygun deðildir.



Duyurular velilere yazılı duyuru, SMS þeklinde ve K12.Net'ten eposta ile gönderilir.
Velilerin K12.Net'i takip etmeleri beklenir.



Öðrencilerin sürekli ya da kısa süreli kullanmaları gereken ilaçlar okul revirinde saklanır.
Okula ilaç gönderilmesi gereken durumlarda ilacın üzerine öðrencinin adınısoyadı,
sınıfı, ilacın hangi saatte ve ne miktarda verileceði okunaklı bir þekilde yazılmalıdır.



Özürsüz olarak aralıksız 10 gün okula devam etmeyen çocuðun velisi okul
müdürlüðünce yazı ile uyarılır. Bu uyarıya raðmen özürsüz olarak aralıksız 30 gün okula
devam etmeyen çocukların kaydı silinir. Bu durum veliye yazılı olarak bildirilir.
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İlkokulda öðrenciler haftada 40 ders saati (1 ders saati
40 dk.) ders iþlerler, dersler her gün 08:50'de baþlar
16:10'da sona erer.



Derse hazırlık ve sabah törenleri için öðrenciler ders
baþlamadan en az 10 dk. önce okulda olmalıdır.



İlköðretim kurumlarında öðrencilerin okula devamları
zorunludur.



Öðrencinin okul saatleri içinde herhangi bir nedenle okul
dıþına çıkıþı, okul müdürü veya ilgili müdür yardımcısının
yazılı izni ile gerçekleþebilir.



Öðrenci, veli veya veli tarafından okula bildirilen kiþi
dıþında baþka biri tarafından okuldan alınacak ise bu
durum veli tarafından ilgili idareciye yazılı olarak
bildirilmelidir.



Öðrenci okula gelemeyecekse veya geç gelecekse, velisi
aynı gün en geç saat 10.00'a kadar ilgili müdür yardım
cısına haber vermelidir.



Öðrenciler okula okul kıyafetiyle gelmek zorundadır.



Öðrenciler eðitimöðretim dönemi içerisindeki resmi
tören ve kutlamalara okul resmi kıyafetiyle katılır.



İlkokul öðrencileri beden eðitimi ve yüzme dersi olduðu
gün okul eþofmanı, okul tiþörtü ve spor ayakkabı giyerek
okula gelebilirler.



Çarþamba günü serbest kıyafet günüdür. Serbest kıyafet
öðrencinin dikkatini derse vermesini engelleyecek
biçimde olmamalıdır. Serbest kıyafet günü herhangi bir
resmi törene denk gelmiþse öðrenci okul kıyafetiyle
okula gelir.



Kız öðrencilerin saçları temiz ve derli toplu olmalıdır, erkek öðrencilerin saçları kısa
ve düzgün taranmıþ olmalıdır.



Her türlü elektronik cihaz ve cep telefonlarının okulda kullanılması yasaktır.

08

Özel Sanko Okulları / Veli - Öğrenci EL KİTAPÇIĞI



Öðrenciler okul eþyalarını talimata uygun kullanmak ve korumakla yükümlüdür, zarar
verdiði malzemenin yenisini temin etmelidir.



Öðrenciler kiþisel eþyalarından kendileri sorumludur. (Okula yüklü miktarda para ve
deðerli eþya getiremez.)



Öðrenci dolaplarının korunması, temizliði ve kullanımından öðrenci sorumludur.
Dolaplar her dönem sonu okulun bitimine son iki hafta kala tamamen boþaltılmalıdır.



Öðrenciler teneffüste arkadaþlarını (yüksek sesle konuþmak, kontrolsüz koþmak,
þiddet içeren davranıþlarda bulunmak vb) rahatsız edici davranıþlarda
bulunmamalıdır.



Öðrenciler iþlenen ders ile ilgili araç ve gerecini yanında bulundurmak zorundadır.



Okul duyuruları velilere K12.Net'ten sms veya eposta ile gönderilir. Veliler K12.Net'i
takip etmekle yükümlüdür. Öðrenciler okulla ilgili gönderilen yazılı iletileri velisine
ulaþtırmak zorundadır.



Velilerin, ders saatleri içerisinde sınıf ve koridorlara girmeleri kesinlikle yasaktır.



Zorunlu olmadıkça ilkokul öðrencileri ortaokul bölümüne, ortaokul öðrencileri de
ilkokul koridoruna geçmemelidir.



Öðrencilerin sürekli ya da kısa süreli kullanmaları gereken ilaçlar kesinlikle okul
revirinde saklanır. Okula ilaç gönderilmesi gereken durumlarda ilacın üzerine

09

Özel Sanko Okulları / Veli - Öğrenci EL KİTAPÇIĞI

öðrencinin adını soyadını, sınıfını, ilacın hangi saatte ve ne miktarda verileceði
okunaklı bir þekilde yazılmalıdır.


İlkokulda öðrencinin yemek ücretleri sene baþında toplu olarak ödenir. 3. Sınıftan
itibaren öðrenciler kantin alıþveriþleri için kiosk kartı kullanır ve yemek dıþında
öðrencinin kantin alıþveriþleri için veli, okul maðazasında öðrencinin hesabına para
yükler ve düzenli olarak takip eder. Kartını kaybeden öðrenci kantinden alıþveriþ
yapabilmek için okul maðazasından yenisini ücret karþılıðı çıkartmalıdır.



Kantinden okulun belirlediði zaman dilimlerinde alıþveriþ yapılır. Kantinde teneffüs
süresini aþıp derse geç kalacak kadar zaman geçirilmez.



Öðrenciler okula gidiþ ve geliþlerde servise zamanında binmekle yükümlüdür.
Öðrenciler servisi bekletmemelidir. Öðrenci serviste emniyet kemerini takmak
zorundadır.



Servislerde okul kuralları geçerlidir, öðrencinin serviste gürültü yapması, baþkalarını
rahatsız edici ve güvenli ulaþımı engelleyici davranıþlar sergilemesi kabul edilemez.



Servis öðrenciyi kayıt sırasında bildirilen adresten alıpbırakır, bunun dıþında öðrenci
farklı yerde binmek ve inmek için talepte bulunamaz.
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Okulda veliöğretmen
görüşmeleri aşağıdaki biçimlerde olur;


Veli Bireysel Görüþme Toplantısı (Portfolyo Görüþmesi): Yılda iki defa yapılan bireysel
deðerlendirme (portfolyo) görüþmesine öðrenciler velisi ile birlikte okul tarafından
bildirilen randevu saatinde katılır.



Þube Veli Toplantısı: Eðitim Öðretim yılı baþında okulun sunduðu eðitim hizmeti ve
velilerden beklentiler hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla, tüm sınıﬂarda
idareci, öðretmenler ve velilerin katılımı ile yapılır.



Randevu Sistemi ile Görüþme: Veliler web sitesinde bulunan veli görüþme saatleri
doðrultusunda görüþmek istedikleri öðretmenden randevu alarak bireysel
görüþmelerini yaparlar. Öðretmenler de gerekli gördüðünde de veliyi arayarak
görüþme talep ederler.



Okul Aile Birliði Toplantıları: Her sınıfın velilerinden bir sınıf temsilcisi seçilir. Sınıf
temsilcileri, Okul Aile Birliði tarafından yapılacak çalıþmaları birlikte planlamak ve
sınıfın diðer velilerine duyurmak amacı ile Okul Aile Birliði toplantılarına katılırlar.



Öðrenciler ödev ve projelerini öðretmen tarafından verilen ödev yönergesine uygun
þekilde ve zamanında teslim etmekle yükümlüdür.



Ödevini yapmayan veya eksik yapan öðrencilere ertesi gün içinde ödevi tamamlatılır.



Okula gelmeyen öðrenciler ödevlerini öðrenmek ve eksiklerini tamamlamak
zorundadır.



Akademik takip sonucunda ihtiyaç tespit edilen konularda geliþim saðlamak üzere,
öðrenciler, öðretmenlerin belirleyeceði programlar dahilinde etüt çalıþmalarına
katılmakta zorunludur. Programa dahil edildiði halde etüt çalıþmasına katılmayan
öðrencinin velisi bilgilendirilir.



Etüt programına katılan öðrenciler okuldan velileri tarafından alınırlar.
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Ortaokulda derslerin her gün
baþlayıþ zamanı 08:00, bitiþ za
manı Pazartesi, Salı günleri 17:00,
Çarþamba, Perþembe, Cuma gün
leri 15:20 'dir. Ortaokulda öðren
ciler okula sabah en geç 07:50'de
olacak þekilde gelirler.



Öðrenciler önemli bir saðlık soru
nu olmadıkça veya idare tarafın
dan mazeretli kabul edilmedikçe
okula devam etmek zorundadır.



Derse geç kalan öðrenci ilgili
müdür yardımcısından Derse
Kabul Kaðıdı almalıdır. İlk derse
girdiði hâlde sonraki bir veya
daha fazla derse özürsüz olarak
girmeyen öðrencinin durumu
velisine ivedilikle bildirilir.



Öðrenci okula gelemeyecekse veya geç gelecekse, velisi aynı gün en geç saat 10.00'a
kadar ilgili müdür yardımcısına haber vermelidir.



Yönetmelik gereðince öðrencinin ders yılı içinde özürsüz olarak okula devam
etmediði gün sayısı 20 günü, özürlü ve özürsüz devamsızlık günlerinin toplamı 45
günü geçemez.



İlk derse girdiði halde arada bir veya birden fazla derse özürsüz olarak girmeyen
öðrencinin devamsızlıðı yarım gün sayılır.



Derse sıklıkla geç kalan öðrencilerin velisine ilgili müdür yardımcısı tarafından
bilgilendirme yapılarak aile iþbirliði ile çözüm üretilir.



Raporlu saðlık durumu ve okul görevlendirmeleri dıþındaki devamsızlıklar özürsüz
devamsızlık sayılır.



Doktor raporu olan öðrencinin raporun bitiþ tarihinden itibaren en geç 7 iþ günü
içerisinde raporunu okul yönetimine teslim etmesi gerekir.



Öðrenci veli veya veli tarafından okula bildirilen kiþi dıþında bir þahıs tarafından
okuldan alınacak ise bu durum veli tarafından okula bildirilmelidir.



Öðrencilerin eðitim öðretim saatleri dıþında ve hafta sonu öðretmen kontrolü harici
okulda bulunmaları yasaktır.
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Hafta sonu yapılan ders dıþı etkinlikler
(Olimpiyat, Etüt, Proje Çalıþması, Enstrüman
Kursu, Sportif Takım Antrenmanları vb.) için
okula gelen öðrenci ilgili öðretmenin kont
rolünde okulda bulunur.



Okul saati dıþında yapılan etkinlikler, hafta
sonu kursları, etüt programları vb çalıþmalar
için servis hizmeti verilmez, öðrencinin ula
þımı veli tarafından saðlanır.



Tüm öðrenciler kılık kıyafetle ilgili yönet
melikte geçen þartlara uymak zorundadır.



Buna göre kız öðrenciler okul yönetimi
tarafından belirlenen kılık kıyafet düzeni
içinde okula gelir ve derslere katılırlar.
Saçları temiz ve derli toplu olmalıdır. Kolye,
küpe, bileklik yüzük gibi süs eþyası ve
aksesuar kullanamazlar. Aksi takdirde uygun
olmayan takı ve eþyalar okul yönetimi
tarafından alınır ve sadece veliye teslim
edilir. Tırnakları kısa ve ojesiz olmalı, yüzü
makyajsız olarak okula gelmelidirler.



Erkek öðrenciler de okul yönetimi tarafından belirlenen kılık kıyafet düzeni içinde
okula gelir ve derslere katılırlar. Düzgün kısa saçlı bir biçimde okula gelirler.



Çarþamba günü serbest kıyafet günüdür. Serbest kıyafet öðrencinin dikkatini derse
vermesini engelleyecek biçimde olmamalıdır.



Serbest kıyafet günü herhangi bir resmi törene denk gelmiþse öðrenci okul kıyafetiyle
okula gelir. Kurallara uygun olmayan kıyafetle okula gelen öðrenci kıyafetini okulda
düzeltmezse gerektiðinde eve gönderilir.



Her türlü elektronik cihaz ve cep telefonlarının okulda kullanılması yasaktır. Zorunlu
durumlarda öðrenciler cep telefonunu ve elektronik araçları kapalı konuma getirerek
gün sonunda almak üzere ilgili müdür yardımcısına teslim ederler. Cep telefonu ve
elektronik araçların kullanımı ile ilgili kurallara uymayan öðrencilerin; cep telefonu/
elektronik araçları alınır ve velilerine teslim edilir. Aynı davranıþın tekrarlanması
halinde öðrencinin cep telefonu/ elektronik araçlar alınır ve yılsonunda velilerine
teslim edilir.



Öðrencilerin eðitimöðretim saatleri dıþında ve hafta sonu öðretmen kontrolü
haricinde okulda bulunmaları yasaktır.
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Öðrenciler okul eþyalarına zarar veremezler. Verdikleri takdirde zarar verilen
eþya/eþyaların bedeli öðrenci velisi tarafından tazmin edilir.



Öðrenciler kiþisel eþyalarından her zaman kendileri sorumludur. (Okula yüklü
miktarda para ve deðerli eþya getiremez.)



Öðrenci dolaplarının korunması, temizliði ve kullanımından öðrenci sorumludur.
Dolaplar her dönem sonu okulun bitimine son iki hafta kala tamamen boþaltılmalıdır.



Öðrenciler iþlenen ders ile ilgili araç ve gerecini yanında bulundurmak zorundadır.
Öðrenciler okulla ilgili gönderilen yazılı iletileri velisine ulaþtırmakla yükümlüdür.



Duyurular ayrıca velilere K12.Net'ten sms ve eposta ile gönderilir. Veliler K12.Net'i
takip etmekle yükümlüdür.



Velilerin, ders saatleri içerisinde sınıf ve koridorlara girmeleri yasaktır.



Kantinden okulun belirlediði zaman dilimlerinde alıþveriþ yapılır. Kantinde teneffüs
süresini aþıp derse geç kalacak kadar zaman geçirilmez.



Öðrenciler okula gidiþ ve geliþlerde servise zamanında binmekle yükümlüdür.
Öðrenciler servisi bekletmemelidir. Öðrenci serviste emniyet kemerini mutlaka
takmak zorundadır.



Servislerde okul kuralları geçerlidir, öðrencinin serviste gürültü yapması, baþkalarını
rahatsız edici ve güvenli ulaþımı engelleyici davranıþlar sergilemesi yasaktır.



Servis öðrenciyi kayıt sırasında bildirilen adresten alıpbırakır, bunun dıþında öðrenci
farklı yerde inmek için talepte bulunamaz.



Okulda velilerin öðretmenlerle görüþmesi aþaðıdaki biçimlerde olur;



Veli Bireysel Görüþme Toplantısı : Yılda iki defa olmak üzere yapılan bireysel
deðerlendirme görüþmesine öðrenci ve velisi okul tarafından bildirilen randevu
saatinde katılır.



Þube Veli Toplantısı: Eðitim Öðretim yılı baþında okulun sunduðu eðitim hizmeti ve
velilerden beklentiler hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla, tüm sınıﬂarda
idareci, öðretmenler ve velilerin katılımı ile yapılır.



Randevu Sistemi ile Görüþme: Veliler web sitesinde
bulunan veli görüþme saatleri doðrultusunda gö
rüþmek istedikleri öðretmenden randevu alarak
bireysel görüþmelerini yaparlar. Öðretmen ge
rekli gördüðünde de veliyi arayarak okula da
vet eder.



Kopya çekmek ve kopya giriþiminde
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bulunmak akademik usulsüzlük
olarak deðerlendirilir. Kopya
çeken öðrencinin o sınavdan
aldıðı not (0) sıfır olarak deðer
lendirilir.


Öðrenci herhangi bir nedenden
dolayı bir sınava katılmadıðı
takdirde bunu rapor ile belge
lendirmek zorundadır.



Öðrenci mazeretsiz olarak
sınava katılmadıðı takdirde sı
navdan sıfır (0) alır.



Öðrenciler ödev ve projelerini öðretmen tarafından verilen ödev yönergesine uygun
þekilde teslim etmekle yükümlüdürler.



Kitlesel sınavlara hazırlanan öðrenciler için öðrenci ve öðretmenin birlikte
belirledikleri ihtiyaca göre etüt programı düzenlenir, öðrenciler bu kurslara katılmak
zorundadır.



Özel Sanko Ortaokulu'nda kurallara uymayan öðrencilere gerekli görüldüðünde ilgili
yönetmelikteki ilgili maddeler gereði yaptırımlar uygulanır.

Aþaðıda, ilgili yönetmelikte geçen öðrencilerden beklenen davranıþlar
ve bu davranıþlara uyulmadıðı takdirde olası yaptırımların bir kısmı
bulunmaktadır. Öðrencilerin;
a)
b)
c)
ç)
d)
e)
f)
g)
ð)
h)
ı)

Okula ve derslere düzenli devam etmeleri ve baþarılı olmaları,
Okul personeline, arkadaþlarına ve çevresindeki kiþilere karþı saygılı ve hoþgörülü
davranmaları,
Doðru sözlü ve dürüst olmaları,
İyi ve nazik tavırlı olmaları,
Okulda yapılacak sosyal ve kültürel etkinliklere katılmaları,
Kitap okuma alıþkanlıðını kazanmaları,
Çevrenin doðal ve tarihî güzelliklerini, sanat eserlerini korumaları ve onları geliþtirmek için
katkıda bulunmaları,
İyi iþler baþarmak için çok çalıþmaya ve zamanı verimli deðerlendirmeleri gerektiðini
unutmamaları, geçen zamanın geri gelmeyeceðinin bilincinde olmaları,
Okul malını ve eþyasını özenle kullanmaları ve korumaları,
Sigara, içki ve diðer baðımlılık yapan maddeleri kullanmamaları ve bu maddelerin kullanıldıðı
ortamlardan uzak durmaları,
Biliþim araçlarını kiþisel, toplumsal ve eðitsel yararlar doðrultusunda kullanmaları,
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j)

Eðitimöðretim saatleri içinde kullanımlarına sunulan okul mekanlarının haricinde bir alanı
kullanmamaları,
k) Fiziksel, zihinsel ve duygusal güçlerini millet, yurt ve insanlık için yararlı bir þekilde
kullanmaları,
l) Atatürk İlke ve İnkılâplarına baðlı kalmaları, bunun aksi davranıþlarda bulunmamaları,
m) Yasalara, yönetmeliklere ve toplumun etik kurallarına, millî, manevi ve kültürel deðerlere
uymalarıdır.
 Okul yönetimi, yukarıdaki hususlar ve bunlara uyulmaması durumunda ortaokul
öðrencilerinin karþılaþabilecekleri yaptırım iþlemleriyle ilgili olarak kendilerini ve
velilerini bilgilendirir.
 Yönetmeliklerde öðrencilerin olumsuz davranıþları ve uygulanacak yaptırımlar açıkça
belirtilmiþtir.
 Ortaokul öðrencilerine, olumsuz davranıþlarının özelliðine göre uyarma, kınama ve okul
deðiþtirme yaptırımlarından biri uygulanır.
 Yaptırımların uygulanmasındaki amaç caydırıcı olması, toplum düzeninin korunması,
öðrencinin yaptıðı olumsuz davranıþlarının farkına vararak bu davranıþlarının olumlu
yönde düzeltilmesini saðlamaktır.
Yaptırım gerektiren davranıþlar aþaðıda belirtilmiþtir.
a) Uyarma yaptırımını gerektiren davranıþlar:
1) Derse ve diðer etkinliklere vaktinde gelmemek ve geçerli bir neden olmaksızın bu davranıþı
tekrar etmek,
2) Okula özürsüz devamsızlıðını, özür bildirim formu ya da raporla belgelendirmemek, bunu
alıþkanlık hâline getirmek, okul yönetimi tarafından verilen izin süresini özürsüz uzatmak,
3) Okula, yönetimce yasaklanmıþ malzeme getirmek ve bunları kullanmak,
4) Yalan söylemek,
5) Duvarları, sıraları ve okul çevresini kirletmek,
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6) Görgü kurallarına uymamak,
7) Okul kütüphanesinden veya laboratuvarlardan
aldıðı kitap, araç, gereç ve malzemeyi zamanında
teslim etmemek veya geri vermemek,
8) Derslerde cep telefonunu açık bulundurmak.
b) Kınama yaptırımını gerektiren davranıþlar:
1) Yöneticilere, öðretmenlere, görevlilere ve arka
daþlarına kaba ve saygısız davranmak,
2) Okulun kurallarını dikkate almayarak kuralları
ve ders ortamını bozmak, ders ve ders dıþı
etkinliklerin yapılmasını engellemek,
3) Okul yönetimini yanlıþ bilgilendirmek, yalan
söylemeyi alıþkanlık hâline getirmek,
4) Okulda bulunduðu hâlde törenlere özürsüz ola
rak katılmamak ve törenlerde uygun olmayan
davranıþlarda bulunmak,
5) Okulda ya da okul dıþında sigara içmek,
6) Okulda kavga etmek,
8) Okul içinde izinsiz görüntü ve ses kaydetmek,
9) Baþkasının malını haberi olmadan almak,
10) Okulun ve öðrencilerin eþya, araç ve gerecine kasıtlı olarak zarar vermek,
11) Dersin veya ders dıþı faaliyetlerin akıþını ve düzenini bozacak davranıþlarda bulunmak,
12) Okul ile ilgili mekân ve malzemeyi izinsiz ve eðitimin amaçları dıþında kullanmak,
13) Sınavda kopya çekmek veya kopya vermek.
c) Okul Deðiþtirme yaptırımını gerektiren davranıþlar:
1) Anayasanın baþlangıcında belirtilen temel ilkelere dayalı millî, demokratik, lâik, sosyal ve
hukuk devleti niteliklerine aykırı davranıþlarda bulunmak veya baþkalarını da bu tür dav
ranıþlara zorlamak,
2) Sarkıntılık, hakaret, iftira, tehdit ve taciz etmek veya baþkalarını bu gibi davranıþlara
kıþkırtmak,
3) Okula yaralayıcı, öldürücü aletler getirmek ve bunları bulundurmak,
4) Okul ve çevresinde kasıtlı olarak yangın çıkarmak,
5) Okul ile ilgili mekân ve malzemeyi izinsiz ve eðitim amaçları dıþında kullanmayı alıþkanlık
hâline getirmek,
6) Okul içinde ve dıþında; siyasi parti ve sendikaların propagandasını yapmak ve bunlarla ilgili
eylemlere katılmak,
7) Kiþi veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasi düþünce ve inançlarına göre ayırmak, kınamak,
kötülemek ve bu tür eylemlere katılmak,
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8)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Baþkasının malına zarar vermek, haberi olmadan almayı alıþkanlık hâline getirmek,
Okulun bina, eklenti ve donanımlarını, taþınır ve taþınmaz mallarını kasıtlı olarak tahrip
etmeyi alıþkanlık hâline getirmek,
Okula, derslere, sınavlara girilmesine, derslerin ve sınavların saðlıklı yapılmasına engel
olmak,
Okul içinde ve dıþında okul yöneticilerine, öðretmenlere ve diðer personele ve arkadaþlarına
þiddet uygulamak ve saldırıda bulunmak, bu gibi hareketleri düzenlemek veya kıþkırtmak,
Kendi yerine baþkasının sınava girmesini saðlamak, baþkasının yerine sınava girmek,
Alkol veya baðımlılık yapan maddeleri kullanmak veya baþkalarını kullanmaya teþvik etmek,
Kılık ve kıyafetle ilgili kurallara uymamakta ısrar etmek.
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Özel Sanko Koleji ve Özel Sanko Fen ve Teknoloji
Lisesi'nde eðitim öðretim Milli Eðitim Bakanlıðı'nın 07
Eylül 2013 tarihli ve 28758 sayılı resmi gazetede
yayımlanan Millî Eðitim Bakanlıðı Ortaöðretim Kurum
ları Yönetmeliði esaslarına göre yapılır.



Lisede derslerin baþlayıþ zamanı 08:00 bitiþ zamanı
Pazartesi, Salı günleri 17:00, Çarþamba, Perþembe,
Cuma günleri 15:20 'dir. Lisede öðrenciler okula sabah
en geç 07:50'de olacak þekilde gelirler.



Öðrenci kendi imkanları ile okula gelipgidecek ise
eðitim öðretim yılı baþında ailesi tarafından okul
idaresine Serbest GiriþÇıkıþ baþvurusunda bulunul
malıdır. Bu baþvuru sonrası okul idaresi tarafından öð
renciye serbest giriþ çıkıþ kartı verilir.



Okul saati dıþında yapılan etkinlikler, hafta sonu
kursları, etüt programları vb çalıþmalar için servis hizmeti verilmez, öðrencinin
ulaþımı veli tarafından saðlanır.



Öðrenci veli veya veli tarafından okula bildirilen kiþi dıþında bir þahıs tarafından
okuldan alınacak ise bu durum veli tarafından okula bildirilmelidir.



Hafta sonu yapılan ders dıþı etkinlikler ( Olimpiyat, Etüt, Proje Çalıþması, Enstrüman
Kursu, Sportif Takım Antrenmanları vb ) için okula gelen öðrenci ilgili öðretmenin
kontrolünde okulda bulunur.



Öðrencilerin eðitim öðretim saatleri dıþında ve hafta sonu öðretmen kontrolü
haricinde okulda bulunmaları yasaktır.



Öðrenciler önemli bir saðlık sorunu olmadıkça veya idare tarafından mazeretli kabul
edilmedikçe okula devam etmek zorundadır.



Yönetmelik gereðince öðrencinin ders yılı içinde özürsüz olarak okula devam
etmediði gün sayısı 10 günü, özürlü ve özürsüz devamsızlık günlerinin toplamı 45
günü geçemez.



Raporlu saðlık durumu ve okul görevlendirmeleri dıþındaki devamsızlıklar özürsüz
devamsızlık sayılır.



Doktor raporu olan öðrencinin raporun bitiþ tarihinden itibaren en geç 7 iþ günü
içerisinde raporunu okul yönetimine teslim etmesi gerekir.



Öðrenci okula gelemeyecekse veya geç gelecekse, velisi aynı gün en geç saat 10.00'a
kadar ilgili müdür yardımcısına haber vermelidir.
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İlk derse girdiði halde arada bir veya birden fazla derse girmeyen öðrencinin devam
sızlıðı yarım gün sayılır. Günlük toplam ders saatinin yarısından fazla derse
gelmeyenlerin devamsızlıðı bir gün, diðer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır.



Özürsüz olarak art arda iki gün ve daha fazla devamsızlık yapan veya okula geldiði
halde derse girmeyen öðrenciler hakkında disiplin iþlemi uygulanır.



Derse sıklıkla geç kalan öðrencilerin velisine ilgili müdür yardımcısı tarafından
bilgilendirme yapılarak aile iþbirliði ile çözüm üretilir.



Kılık kıyafette ilgili yönetmelikte geçen þartlara uyulmalıdır.



Kız öðrenciler okul yönetimi tarafından belirlenen kılık kıyafet düzeni içinde okula
gelir ve derslere katılırlar. Saçları temiz ve derli toplu olmalıdır. Kolye, küpe, bileklik
yüzük gibi süs eþyası ve aksesuar kullanamazlar. Aksi takdirde uygun olmayan takı ve
eþyalar okul yönetimi tarafından alınır ve sadece veliye teslim edilir. Tırnakları kısa ve
ojesiz olmalı, yüzü makyajsız olarak okula gelmelidirler.



Erkek öðrenciler de okul yönetimi tarafından belirlenen kılık kıyafet düzeni içinde
okula gelir ve derslere katılırlar. Düzgün kısa saçlı ve sakal traþı olmuþ bir biçimde
okula gelirler.



Çarþamba günü serbest kıyafet günüdür. Serbest kıyafet öðrencinin dikkatini derse
vermesini engelleyecek biçimde olmamalıdır.



Serbest kıyafet günü herhangi bir resmi törene denk gelmiþse öðrenci okul kıyafetiyle
okula gelir. Kurallara uygun olmayan kıyafetle okula gelen öðrenci kıyafetini okulda
düzeltmezse gerektiðinde eve gönderilir.
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Her türlü elektronik cihaz ve cep telefonlarının
okulda kullanılması yasaktır. Zorunlu durum
larda öðrenciler cep telefonunu ve elektronik
araçları kapalı konuma getirerek gün sonunda
almak üzere ilgili müdür yardımcısına teslim
ederler. Cep telefonu ve elektronik araçların
kullanımı ile ilgili kurallara uymayan öðren
cilerin; cep telefonu/ elektronik araçları alınır
ve velilerine teslim edilir. Aynı davranıþın
tekrarlanması halinde öðrencinin cep tele
fonu/ elektronik araçları alınır ve yıl sonunda
velilerine teslim edilir.



Okul eþyalarına, eðitim araçlarına zarar
vermezler. Verdikleri takdirde zarar verilen
eþya/eþyaların bedeli öðrenci velisi tarafından
tazmin edilir.



Öðrenciler kiþisel eþyalarından her zaman kendileri sorumludur. (Okula yüklü
miktarda para ve deðerli eþya getiremez.)



Öðrenci dolaplarının korunması, temizliði ve kullanımından öðrenci sorumludur.
Dolaplar her dönem sonu okulun bitimine son iki hafta kala tamamen boþaltılmalıdır.



Öðrenciler iþlenen ders ile ilgili araç ve gerecini yanında bulundurmak zorundadır.
Öðrenciler okulla ilgili gönderilen yazılı iletileri velisine ulaþtırmakla yükümlüdür.



Duyurular ayrıca velilere K12.Net'ten sms ve eposta ile gönderilir. Veliler K12.Net'i
takip etmekle yükümlüdür.



Velilerin, ders saatleri içerisinde sınıf ve koridorlara girmeleri yasaktır.



Kantinden okulun belirlediði zaman dilimlerinde alıþveriþ yapılır. Kantinde teneffüs
süresini aþıp derse geç kalacak kadar zaman geçirilmez.



Öðrenciler okula gidiþ ve geliþlerde servise zamanında binmekle yükümlüdür.
Öðrenciler servisi bekletmemelidir. Öðrenci serviste emniyet kemerini mutlaka
takmak zorundadır.



Servislerde okul kuralları geçerlidir, öðrencinin serviste gürültü yapması, baþkalarını
rahatsız edici ve güvenli ulaþımı engelleyici davranıþlar sergilemesi yasaktır.



Servis öðrenciyi kayıt sırasında bildirilen adresten alıpbırakır, bunun dıþında öðrenci
farklı yerde inmek için talepte bulunamaz.
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Lisede velilerin öğretmenlerle görüşmesi aşağıdaki biçimlerde olur;
Þube Veli Toplantısı : Eðitim Öðretim yılı baþında okulun sunduðu eðitim hizmeti ve
velilerden beklentiler hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla, tüm sınıﬂarda idareci,
öðretmenler ve velilerin katılımı ile yapılır.
Randevu Sistemi ile Görüşme: Veliler web sitesinde bulunan veli görüþme saatleri
doðrultusunda görüþmek istedikleri öðretmenden randevu alarak bireysel görüþmelerini
yaparlar. Öðretmen gerekli gördüðünde de veliyi arayarak okula davet eder.
UYGULAMALAR VE KURALLAR


Lisede öðrencileri zorunlu dersler, ortak genel kültür dersleri ve seçmeli derslerden
toplam haftada 44 saatlik ders alırlar.



9. sınıftan itibaren ikinci yabancı dil olarak İspanyolca ve Almanca'dan birini seçerler.



Öðrenciler yapılan sınavlara katılmak ve sınav kurallarına uymak zorundadır.



Kopya çekmek ve kopya giriþiminde bulunmak akademik usulsüzlük olarak
deðerlendirilir. Kopya çeken öðrencinin o sınavdan aldıðı not düþürülür ve öðrenci
disiplin kuruluna gönderilir.



Öðrenci herhangi bir nedenden dolayı bir sınava katılmadıðı takdirde bunu rapor ile
belgelendirmek zorundadır. Öðrenci mazeretsiz olarak sınava katılmadıðı takdirde
sınavdan sıfır (0) alır.



Öðrenciler ödev ve projelerini öðretmen tarafından verilen ödev yönergesine uygun
þekilde teslim etmekle yükümlüdürler.



Akademik takip sonucunda ihtiyaç duyulduðunda öðrenciler, öðretmenlerin
belirleyeceði programlar dahilinde etüt çalıþmalarına katılırlar. Programa dahil edildiði
halde etüt çalıþmasına katılmayan öðrencinin velisi bilgilendirilir.



Kitlesel sınavlara hazırlanan öðrenciler için öðrenci ve öðretmenin birlikte
belirledikleri ihtiyaca göre birebir etüt çalıþmaları yapılır.



Öðrenciler geçerli mazereti yoksa okulun belirlediði etüt programında devamsızlık
yapamaz. Etüt programına geçerli bir mazereti yoksa mutlaka katılır etüde gelmeyen
öðrencinin velisi bilgilendirilir.



Derslerin yanında öðrencilerimizde kendine güven ve sorumluluk duygusu geliþtirmek,
yeni ilgi alanları ve beceriler oluþturmak amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve
sportif alanlarda oluþturulan öðrenci kulüpleri ile toplum hizmeti çalıþmaları
düzenlenmektedir. Bu etkinliklerin amacı, Türk Milli Eðitimi'nin genel amaç ve temel
ilkelerine uygun olarak; öðrencilerin Atatürk İlke ve İnkılapları'na, ulusal deðerlerine
baðlı yurttaþlar olarak yetiþmelerine, yeteneklerini geliþtirerek gerekli donanımları
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kazanmalarına katkıda bulunmaktır. Bu
baðlamda okulumuzda 20'den fazla sosyal
kulüp öðrencilerimizin seçimine sunulmuþtur.


Okul tarafından organize edilen proje, konfe
rans, yarıþma, etkinlik, tören ve kutlamalar vb
çalıþmalarda görevlendirilen öðrencilerin bu
sorumluluklarını özenle yerine getirmeleri bek
lenir.



Öðrenciler eðitimöðretim saatleri içinde
kullanımlarına sunulan okul mekanlarının hari
cinde bir mekanı kullanamazlar.



Lise 9. ve 10. Sınıﬂarda uygulanan Hayata
Hazırlama Programı (Mesleki Gözlem Stajı) ile
öðrenciler ileride seçmeyi düþündükleri mes
lekleri ve bu mesleklerin çalıþma ortamlarını
tanımak amacı ile yaz döneminde 15 günlük
gözlem stajı yaparlar. Öðrenciler bu staja ka
tılmak, ilgili prosedürü uygulamak, staj sonunda
staj raporu hazırlamak ve sunmakla yükümlüdür.



Bireysel Geliþim Programı kapsamında lise öðrencileri ders dıþında yaptıkları tüm
çalıþmalardan (sosyal sorumluluk çalıþmaları, spor ve sanat faaliyetleri, kitap okuma,
proje ve yarıþmalara katılım vb) kredi alırlar. 910. Sınıﬂarda uygulanan bu program
kapsamında öðrenciler her yıl 40 krediyi tamamlayarak programı bitirmekle
yükümlüdür. Öðrenciler okuldan mezun olurken bu programda yaptıkları çalıþmaları
içeren referans mektubu alırlar.



Liselere ve ara sınıﬂara yeni gelen öðrenciler okul tarafından düzenlenen oryantasyon
programına katılmakla yükümlüdür.



Özel Sanko Koleji ve Özel Sanko Fen ve Teknoloji Lisesi'nde öðrenciler Okulları'nda
kurallara uymayan öðrencilere gerekli görüldüðünde ilgili yönetmelikteki Öðrenci
Davranıþları, Ödül ve Disipline İliþkin Hükümler bölümündeki maddeler gereði disiplin
iþlemi uygulanır. Yönetmeliðin ilgili bazı bölümleri aþaðıdadır.

Millî Eðitim Bakanlıðı Ortaöðretim Kurumları Yönetmeliði
ONUNCU KISIM : Öðrenci Davranıþları, Ödül ve Disipline İliþkin Hükümler
BÝRÝNCÝ BÖLÜM : Öðrenci Davranıþları ve Öðrencilerin Korunması

Öğrencilerin uyacakları kurallar ve öğrencilerden beklenen davranışlar
MADDE 157- (1) Öğrencilerin; Atatürk inkılâp ve ilkeleriyle, Atatürk milliyetçiliğine
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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 ve benzeri 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
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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.
(3) Uyulması gereken kuralların ve beklenen davranışların; derslerde, törenlerde,
toplantılarda, rehberlik çalışmalarında ve her türlü sosyal etkinliklerde öğrencilere
kazandırılmasına çalışılır.
(4) Okul yönetimi, yukarıdaki hususlar ve bunlara uyulmaması durumunda
öğrencilerin karşılaşabilecekleri disiplin işlemleriyle ilgili olarak kendilerini ve
velilerini bilgilendirir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Disiplin
Disiplin cezaları
MADDE 163
(1) Öğrencilere, disiplin cezasını gerektiren davranış ve ﬁillerinin niteliklerine
göre;
a) Kınama,
b) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma,
c) Okul değiştirme,
ç) Örgün eğitim dışına çıkarma cezalarından biri verilir.
(2) Disipline konu olan olaylar okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunda görüşülüp
karara bağlandıktan sonra;
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a) Kınama ve okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezaları okul müdürünün,
b) Okul değiştirme cezası, ilçe öğrenci disiplin kurulunun,
c) Örgün eğitim dışına çıkarma cezası, il öğrenci disiplin kurulunun, onayından
sonra uygulanır.
Disiplin cezasını gerektiren davranış ve ﬁiller
MADDE 164
(1) Kınama cezasını gerektiren davranıþlar ve ﬁillerden bazıları þunlardır:
a) Okulu, çevresini ve eşyasını kirletmek,
b) Yapması gereken görevleri yapmamak,
c) Kılık-kıyafete ilişkin mevzuat hükümlerine uymamak,
ç) Tütün ve tütün mamullerini bulundurmak veya içmek,
d) Başkasına ait eşyayı izinsiz almak veya kullanmak,
e) Yalan söylemek,
f) Özürsüz devamsızlık yapmak, okula geldiği hâlde özürsüz eğitim ve öğretim
faaliyetlerine, törenlere ve diğer sosyal etkinliklere katılmamak, geç katılmak
veya erken ayrılmak
g) Okul kütüphanesi, atölye, laboratuvar, pansiyon veya diğer bölümlerden aldığı
kitap, araç-gereç ve malzemeyi zamanında vermemek, eksik vermek veya kötü
kullanmak,
ğ) Kaba ve saygısız davranmak,
h) Dersin ve ders dışı faaliyetlerin akışını ve düzenini bozacak davranışlarda
bulunmak,
ı) Kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak,
i) Yasaklanmış, müstehcen yayınları okula ve okula bağlı yerlere sokmak veya
yanında bulundurmak,
j) Bilişim araçlarını amacı dışında kullanmak,
k) Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uymamak.
(2) Okuldan kısa süreli uzaklaþtırma cezasını gerektiren ﬁil ve davranıþlar;
a) Kişilere, arkadaşlarına söz ve davranışlarla sarkıntılık, hakaret ve iftira etmek
veya başkalarını bu gibi davranışlara kışkırtmak,
b) Kişileri veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felseﬁ ve dini inançlarına
göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan davranışlarda bulunmak veya
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c)
ç)
d)

e)
f)

g)

ayrımcılığı körükleyici semboller taşımak,
Verilen görevlerin yapılmasına engel olmak,
Başkalarına hakaret etmek,
Yasaklanmış veya müstehcen yayın, kitap, dergi, broşür, gazete, bildiri,
beyanname, ilan ve benzerlerini dağıtmak, duvarlara ve diğer yerlere asmak,
yapıştırmak, yazmak; bu amaçlar için okul araç-gerecini ve eklentilerini
kullanmak,
Bilişim araçları yoluyla eğitim ve öğretim faaliyetleriyle kişilere zarar vermek,
Özürsüz devamsızlık yapmayı, okula geldiği hâlde özürsüz eğitim ve öğretim
faaliyetlerine, törenlere ve diğer sosyal etkinliklere katılmamayı, geç katılmayı
veya erken ayrılmayı alışkanlık haline getirmek,
Toplu kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak,

(3) Okul değiştirme cezasını gerektiren ﬁil ve davranışlardan bazıları;
a) Türk Bayrağına, ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden sembollere saygısızlık
etmek,
b) Millî ve manevi değerleri söz, yazı, resim veya başka bir şekilde aşağılamak; bu
değerlere küfür ve hakaret etmek,
c) Hırsızlık yapmak, yaptırmak ve yapılmasına yardımcı olmak,
ç) Okula ait taşınır veya taşınmaz mallara zarar vermek,
d) Zor kullanarak veya tehditle kopya çekmek veya çekilmesini sağlamak,
e) Yerine başkasını sınava sokmak, başkasının yerine sınava girmek,
f) Bilişim araçları yoluyla eğitim ve öğretimi engellemek, kişilere ağır derecede
maddi ve manevi zarar vermek,
g) İzin almadan okulla ilgili; bilgi vermek, basın toplantısı yapmak, bildiri
yayınlamak ve dağıtmak, faaliyet tertip etmek veya bu kapsamdaki faaliyetlerde
etkin rol almak,
ğ) Zor kullanarak başkasına ait mal ve eşyaya el koymak, başkalarını bu işleri
yapmaya zorlamak,

(4) Örgün eğitim dışına çıkarma cezasını gerektiren davranışlar;
a) Türk Bayrağına, ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden sembollere hakaret etmek,
b) Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ilkesine ve
Türkiye Cumhuriyetinin insan haklarına ve Anayasanın başlangıcında belirtilen
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temel ilkelere dayalı millî, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti
niteliklerine aykırı miting, forum, direniş, yürüyüş, boykot ve işgal gibi ferdi veya
toplu eylemler düzenlemek; düzenlenmesini kışkırtmak ve düzenlenmiş bu gibi
eylemlere etkin olarak katılmak veya katılmaya zorlamak,
c) Kişileri veya grupları; dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felseﬁ ve dini inançlarına
göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan bölücü ve yıkıcı toplu eylemler
düzenlemek, katılmak, bu eylemlerin organizasyonunda yer almak,
(5) Yukarıda belirtilenlerin dışında ve disiplin cezası verilmesini gerektiren ﬁil ve
hallere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara suça
uygun cezalar verilir.
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Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Öðrencilerimizin eðitim ve öðretim sürecinde her türlü psikolojik destek okulumuzda
eksiksiz biçimde saðlanmaktadır. Yaþ grubuna uygun baþta geliþimsel rehberlik olmak
üzere İhtiyaca cevap verecek düzeyde danıþmanlık hizmeti sunulan okulumuzda Ana
sınıﬂarında, 12. Sınıﬂarda, 34. Sınıﬂarda, 56. Sınıﬂarda, 78. Sınıﬂarda ve lisede birer olmak
üzere toplam 6 (Altı) Psikolojik Danıþma ve Rehberlik uzmanı görev yapmaktadır. Ayrıca
lisede bir uzman psikolog öðrencilerimizin okula uyum vb konularında destek olmaktadır.
Rehberlik bölümü önleyici rehberlik, yaþ grubu özelliklerine göre eðitim, sınav hazırlık
sürecindeki öðrencilere destek gibi programlarla öðrencilere yön verirken Sanko Aile
Akademisi adıyla velileri eðitimlerle bilinçlendirmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Direktörlüğü
Ölçülemeyen hiçbir bilginin deðeri yoktur düþüncesiyle okulda yazılı, sınav, quiz, deneme
sınavları vb her türlü testler ölçme ve deðerlendirme birimi tarafından okunur,
deðerlendirilir. Okulumuzda 2. Sınıftan itibaren tüm sınıﬂarda iç ve dıþ kaynaklı deneme
sınavları uygulanır. Sınavların okunması ve sonucunun belirlenmesi sürecin baþlangıcıdır.
Sonrasında her sınav sonrasında öðrencilerin sonuçları tüm öðretmenler tarafından
titizlikle deðerlendirilir ve öðrencinin bir sonraki sınav için yapması gerekenler
programlanır. Böylelikle öðrenci için sürekli geliþim daðlanmıþ olur.
Ayrıca 8. Sınıﬂarın Ortaöðretim Sınavlarına Hazırlık ve 12. sınıﬂarın YGSLYS hazırlıklarında
ölçme ve deðerlendirmenin yürüttüðü sınavı süreci öðrencilerimizin bu sınavlara iyi þekilde
hazırlanmalarında etkisi göz ardı edilemez.

ProjeYurt Dışı Eğitim Direktörlüğü
Lisede özellikle AB destekli projeler (Erasmus) öðrencilerin sosyalleþmesi, yurt dıþındaki
akranlarıyla kolaylıkla iletiþimi geçebilmesi ve kültürel paylaþımda bulunabilmesine destek
olmaktadır. Avrupa Birliði'nden en çok proje kazanan bir okul olarak öðrenciler bu
çalıþmalara teþvik edilmektedir. AB projelerine katılımda öðrencilerin yabancı dili
kullanabilme becerisi ve akademik baþarısı dikkate alınmaktadır. Ayrıca öðrencilerimiz yurt
dıþında üniversite okuma konusunda özendirilmektedir, baþvuru ve kayıt þartlarına yönelik
Proje ve Yurtdıþı Eðitim Direktörlüðü tarafından bilgilendirme yapılmaktadır.
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HALKLA ÝLÝÞKÝLER
Özel Sanko Okulları'nda kurum içi ve dışı iletişim Halkla Ýlişkiler ve Basın
Yayın Müdürlüðü tarafından saðlanır. Öðrencilerin okula kayıt süreci
başta olmak üzere, kurumsal kimlik çerçevesinde her türlü tanıtım,
yazılı ve görsel iletişim çalışmaları bu birim tarafından yürütülür.
Anasınıfından Liseye kadar her kademede öðrencilerin okula alım
sürecinde ilk başvuru yeri Halkla Ýlişkiler Birimidir. Ön kaydı alınan
Anasınıfı, 1., 2. ve 3. sınıf öðrencilerinin rehberlik görüşmesi sonrasında
kayıt işlemleri tamamlanır. 4. sınıftan itibaren ara kademeler için sınav
uygulanır ve rehberlik görüşmesi yapılır. Kontenjan dahilinde öðrenci
kaydı saðlanır. Veli ile Özel Sanko Okulları arasında “Kayıt Sözleşmesi”
imzalanır ve veli bu sözleşmeye uymak zorundadır.

GÜVENLÝK
Okulumuzda; Servis ve Protokol Girişi (1 nolu nizamiye), Veli ve Öðrenci
girişi (2 nolu nizamiye) Abdulkadir Konukoðlu Spor ve Kültür Merkezi
Girişi (3 nolu nizamiye) olmak üzere üç adet Nizamiye kapısı
bulunmaktadır. Velilerimiz ve öðrencilerimiz Özel Sanko Okulları'na
girişlerinde 2 nolu Nizamiye kapısını kullanırlar. Öðrencilerimizin can
güvenliði açısından veli araçları okul içine alınmamaktadır.
Okulumuzun giriş kapılarında bulunan güvenlik birimimiz 24 saat 3
vardiya ve 15 güvenlik görevlisiyle hizmet vermektedir.
Okulumuzda iç ve dış mekânlar güvenlik kamerası ve alarm sistemi ile
güvence altına alınmıştır.
Okula girişlerde kimlik kartı bırakılması ve ziyaretçi kartı alınması
gerekmektedir. Güvenlik birimi elemanı, gerektiðinde ziyaretçiye
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görüşeceði kişinin bulunduðu yere kadar refakat edebilir.
Okula girişler saat 19:00 dan sonra yasak olup hiçbir veli veya öðrenci
bu saatten sonra içeri alınamaz. Saat 18:0019:00 arası binaya girmek
isteyen velilerin, temizlik şefi ya da güvenlik görevlisi refakatinde
doðru yöne yönlenmesi saðlanır.
Gün içerisinde öðrencinin velisiyle okul dışına çıkması gerektiðinde ilgili
müdür yardımcısından izin kaðıdı alması ve güvenliðe teslim etmesi
gerekmektedir.
Öðrenciyi velisi dışında birisi almaya gelecekse, velinin okulu arayıp
ilgili okul müdür yardımcılarına bilgi vermesi ve kimlik tespitinin
doðrulanması gerekmektedir.
Öðrencilerimizin eðitim öðretim yılı içerisinde programları dahilinde
öðretmenleri ve idarecileri ile birlikte yaptıkları şehir içi ve şehir dışına
tüm gezilerde olası güvenlik sorununa karşı güvenlik görevlisi refakat
eder.
Öğrencilerin okula geliş gidişleri;
Anasınıfı, Ýlkokul, Ortaokul ve Lise öðrencilerinin okula geliş gidişleri
farklı saatlerdedir.
Öğrencilerin okula geliş gidişi;
Servis araçları ile
 Velinin şahsi aracı ile (Öðrencilere okul idaresinin onayı ile serbest
giriş çıkış kartı verilir.)
 Yaya olarak (Yaya öðrencilere okul idaresinin onayı ile serbest giriş
çıkış kartı verilir. Öðrenci, ancak okul bahçe duvarı çevresinde
ikamet ediyor ise öðle yemek saatinde kartını kullanarak dışarı
çıkabilir.)
 Özel şoför aracılıðı ile (şoförün kimliði, araç plakası gibi ayrıntıların
ilgili idari kısma bildirilmesi şartı ile) saðlanır.




Öðrencinin okula hangi şekilde giriş çıkış yapacaðı, veli tarafından
eðitimöðretim dönemi başında okul idaresine beyan edilmek
zorundadır.
 Okula servis aracı dışında gelen anasınıfı öðrencileri için Ring aracı 2
nolu nizamiye kapısından anasınıfına kadar hizmet vermektedir.
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SERVÝS
Özel Sanko Okulları'nda servis hizmeti
ANKO Taşımacılık Limited Þirketi tarafın
dan yapılmaktadır. Servis hizmeti 3348
sayılı Ulaştırma Bakanlıðı'nın Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun 4925 sayılı
karayolu taşıma kanun ve 2918 sayılı Kara
yolları Trafik Kanunu'nun 75. Maddesine
dayanılarak çıkarılmış olup, okul ve teda
rikçi firma arasında imza altına alınmıştır.
Servis kullanan öðrenci velisi ile servis
firması arasında da servis kullanma sözleş
mesi yapılır.
Buna göre;
 Öðrencilerimizin okula giriş ve çıkışları,
Özel Sanko Okulları kampüs alanı
içerisindeki servis araçları için ayrılmış
alanlardan saðlanır.
 Servis, öðrenciyi velinin sözleşme
evrakında belirtilen adresten alır ve yine
sözleşme evrakında belirtilen adrese bırakır.
 Öðrencilerin günlük servis güzergahı deðişikliði yapılmamaktadır.
Hastalık, ölüm, şehirdışıyurtdışı seyahatleri dışında servis
deðişikliði talepleri karşılanmamaktadır. Belirtilen zorunlu hallerde
ise deðişiklik, ilgili müdür yardımcılarının bilgisi dahilinde
gerçekleşir.
 Anasınıfı öðrencilerimiz servislerde, yardımcı öðretmenler
eşliðinde ulaşımlarını saðlarlar. Veli öðrenciyi yardımcı öðretmene
teslim eder ve yardımcı öðretmenden teslim alır.
 Öðrencilerimizin sabah herhangi bir nedenden dolayı servis
kullanmaması durumunda, 30 dk. öncesinden servise bildirilmesi
gerekmektedir.
 Öðrencilerimizin okula zamanında ulaşabilmesi için servis aracına
bineceði yerde, araç gelmeden en az 2 dk. önce hazır bulunması
gerekmektedir.
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Her öðrencimizin servis aracına binip oturmalarından itibaren
emniyet kemerlerini takmaları yasal zorunluluktur.
 Servis ücreti yasal olarak UKOME Komisyonu tarafından belirlenir.
Ücret üzerinden kardeş indirimi uygulanır.


YEMEKHANE









Özel Sanko Okulları'nda yemek; Sofra Grup (SCOLAREST)yemek
firması tarafından okulumuz mutfaðında üretim yapılarak saðlan
maktadır.
Yemek menüsü öðrencilerimizin günlük besin ihtiyaçlarını karşıla
yacak şekilde diyetisyenler tarafından hazırlanmaktadır.
Okulumuzda anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise olmak üzere 4 ayrı
yemekhane ve ilkokulumuzda 1 büfe, ortaokul ve lisemizde 2 kafe
terya bulunmaktadır. Anasınıfı, 1. ve 2. sınıf öðrencilerimiz sabah
kahvaltısı, öðle yemeði ve ikindi beslenmesi öðünlerinden
yararlanabilir.
Okulumuzda anasınıfı ve ilkokulda öðrenim gören tüm öðren
cilerimizin saðlıklı ve dengeli beslenmesi için öðle yemeði zorunlu
olup sabah kahvaltısı ve ikindi beslenmesi isteðe baðlıdır. Ortaokul ve
lisede öðrenim gören öðrencilerimiz için seçenekler sunulmuştur.
Yemek ücretleri yıllık (180 iş günü için) firma tarafından tahsil
edilir. Öðrencilerimiz yanlarında para taşımazlar. 3. sınıftan itibaren
veliler tarafından okul maðazasına yatırılan kredilerini kiosk
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makinalarından çektikleri fişler ile kullanırlar.
Okulumuz büfe ve kafeteryalarında, asitli içecekler (kola, gazoz),
cips, çikolata vs. satılmaz. Büfe ve kafeteryada satılan yiyecekler ye
mek firmamız tarafından okulumuz mutfaðında üretilmektedir.
Okulda etütlere ve antrenmanlara kalacak öðrencilerimizin bes
lenme ihtiyaçları için nöbetçi kafeteryamız hizmet verir.
Okulumuz Beslenme Komisyonu; “Anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise
bölümlerinden temsilci öðretmen, öðrenci, okul meclis başkanı ve
yemek firması” üyeleri her ayın ilk haftası toplanarak dilek ve
önerilerini dile getirirler.
Velilerimiz yemekhane ve beslenme ilgili talep ve önerilerini, Halkla
Ýlişkiler Birimi'ne iletebilirler.

MUHASEBE
Web sayfamızda ve yazılı olarak ilan edilen eðitimöðretim ücretlerinin
ödeme planı, muhasebe birimi tarafından yapılmaktadır. Ödemeler,
okul yönetimi tarafından belirlenen ödeme sistemi ile yapılabilir.
Eðitimöðretim dönemine ait faturalar eylül ayı itibariyle hazırlanarak
veliye elden teslim edilir.

MAĞAZA
Okulumuzda bulunan maðaza, öðrencilerin kitap, kırtasiye, kıyafet, yıl
içerisinde eðitim öðretim için gerekli olan malzeme ve yardımcı
kitapların temini için kurulmuştur. Eðitimöðretim döneminin başında
her öðrenciye kitap ve kırtasiye malzemeleri hazırlanarak maðaza
tarafından satışa sunulur.Öðrencilerimiz okul kıyafetlerini okul
maðazasından temin ederler. Ayrıca okul maðazası öðrencilerin Kiosk
sistemine para yatırıldıðı noktadır. Velilerimiz arzu ederlerse, Ýnternet
üzerinden veya şahsen Sanko Eðitim Hizmetleri A.Þ. adına öðrencinin
Adı Soyadı yazılmak suretiyle okul muhasebe birimi tarafından veliye
duyurulan banka hesap numarasına havale yapabilirler.
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K12 OTOMASYON SÝSTEMÝ
K12, okul otomasyonu sistemi, öðrenci ve velilerimizin öðrencinin
okul durumu ile ilgili ihtiyaç duydukları her türlü kişisel ve akademik
bilgiye ulaşabilecekleri kişiye özel bir platformdur.
 K12 kullanıcı adı ve şifresini almak için, sınıf öðretmeni ya da müdür
yardımcısına başvurulur.
 Okul ile ilgili bilgilendirme ve duyurular K12 aracılıðıyla velilere
iletilir.
 Veli, bilgilendirmeleri güncel olarak takip etmekle yükümlüdür.


KÜTÜPHANE
Okulumuzda anasınıfı, ilkokul ile ortaokul ve lise öðrencilerimizin
kullanacakları üç adet kütüphane yer almaktadır.
 Kütüphanelerimizde öðrencilerin ihtiyaçlarına cevap verecek
nitelikte internet baðlantılı bilgisayarlar bulunmaktadır.
 Kütüphane kayıtlarımız okul web say
fasındaki linkten incelenebilmekte
dir.
 Velilerimiz ve çalışanlarımız da üyelik
sistemi ile kütüphanelerimizden fay
dalanabilirler. Alınan kitaplar belir
lenen süre içerisinde okul kütüpha
nesine teslim edilmek zorundadır.


OKUL YAYINLARI
Okul Yıllıðı yılda bir yayımlanır.
(Öðrencilerimizin ve okulun eðitim
öðretim dönemindeki tüm faaliyetle
rini içerir.)
 Bizden Size bülteni yılda beş kez ya
yımlanır.
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(Öðrencilerin ve okulun başarı ve etkinliklerinden oluşan haberleri
içerir.)
Albatros Kültür ve Sanat dergisi yılda iki kez yayımlanır.
(Öðrencilerin şiir, makale, öykü, deneme, resim çalışmaları vb.
eserlerini içerir.
Bilim Þenliði Kitapçıðı yılda bir yayımlanır.
(Öðrencilerin yıl içerisindeki proje çalışmalarını içerir.)
Sevgi Damlacıkları yılda bir yayımlanır.
(Ýlkokulortaokul öðrenci şiirlerinden oluşur.)
Rehberlik Bülteni ayda bir okul web sitesinde yayımlanır.
(Öðrencilerin yaş grubu özelliklerine göre hazırlanan rehberlik
yazılarıdır.)
Anasınıfı Veli Kitapçıðı ayda bir yayımlanır.
(Anasınıfları için aylık müfredat programını içerir.)
Bu yayınlar, veli ve öðrencilerimizin okulumuzdaki çalışmaları takip
etmeleri amacıyla öðrenciler aracılıðıyla velilere ulaştırılır.

OKUL AÝLE BÝRLÝĞÝ
Okul Aile Birliði seçimle belirlenir. Başkan, başkan yardımcısı ve
üyelerden oluşan birlik, oku
lun vizyonu ve misyonu doð
rultusunda yaptıðı faali
yetlerle okul aile işbirliðini
MEBOAB yönetmeliði çerçe
vesinde destekler.

SAĞLIK
Okulumuzda kadrolu iki hem
şire, tam donanımlı dört saðlık
odası bulunmaktadır.
Her gün 12.00  13.00 saatleri
arasında Özel Sani Konukoðlu
Hastanesi'nden uzman doktor
gelmektedir.
Öðrencilerimizin okulda mey
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dana gelebilecek kazalara karşı özel kaza sigortası bulunmaktadır.
Okul içinde yaşanan kazalarda gerekli önlemler alınıp, öðrenciye ilk
müdahale yapılarak velisinin bilgisi dahilinde öðrenci, Özel Sani
Konukoðlu Hastanesi'ne götürülür.
Öðrencilerin saðlık formları birimde dosyalanır.
Saðlık odasındaki tüm kayıtlar gizlidir ve zorunlu şartlar (ani hastalık
durumu, saðlık taraması v.b) dışında kimseye açıklanmaz.
Kronik saðlık problemi olan öðrenciler için gerekli önlemler alınır.
Öðrencilerin aşı uygulamaları ve yıllık saðlık kontrolleri, Ýl Saðlık
Müdürlüðüne baðlı saðlık ocaðı ekipleri işbirliði ile yapılır.
Koruyucu saðlık hizmetleri kapsamında okul içinde olası sorunların
erken teşhis edilerek çözülmesini saðlamak amacıyla diş, göz vs.
dallarda uzman doktorlarla birlikte taramalar yapılarak var ise olumsuz
sonuçları velilere bildirilir.
Belirli aralıklarla öðrencilerin boy  kilo ölçümleri yapılarak istatistikler
çıkarılır. Bu konuda veliler bilgilendirilerek gerekli önlemlerin alınması
saðlanır.
Öðrencilerimizin şehir dışı yarışma, gezi vb. etkinliklerinde olası saðlık
sorunlarını çözmek için okul hemşiresi veya Özel Sani Konukoðlu
Hastanesi'nden bir hemşire gruba eşlik eder.

ÝÞÇÝ SAĞLIĞI VE ÝÞ GÜVENLÝĞÝ
Kurumumuzda Ýşyeri Güvenliði Uzmanı bulunmaktadır. Uzman olarak
çalışmakta olan bu kişi işyeri güvenliði konusuna dair kurum
çalışanlarına eðitim ve seminerler vererek gerekli iş güvenliði
tedbirlerinin alınması ve saðlanmasında katkıda bulunur. Ýşyeri hekimi,
işyeri güvenliði uzmanı ve çalışanlardan oluşturulmuş Ýşçi Saðlıðı ve
Güvenliði Kurulu okulumuzda faaliyetlerini yürütmektedir.
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TEMÝZLÝKBAKIM ONARIM
Okulumuzda öðrencilerin saðlıða uygun ortamda eðitim  öðretimlerini
sürdürebilmeleri için temizlik birimi 21 kişilik kadrosu ile tam gün hizmet
vermektedir.
Temizlik hizmetlerini gerekli eðitimlerini alarak, düzenli ve bilinçli yapan
ekibimiz, öðrencilerimizin saðlıðı açısından tehlike oluşturabilecek kapı
kolları, tuvalet ve lavabo temizliðinde dünya markası ürünleri kullanarak
bilinçli davranmaktadırlar.
Doðru temizlik yapılabilmesi için öðrenciler yılın başında sınıf
öðretmenlerinden teslim aldıkları dolap anahtarları ile eşyalarını kilitli
dolaplarına koymak zorundadır. Temizlik personelleri çalışma yaptıkları
alanlarda herhangi bir eşya buldularsa bunları kayıp eşya odasına teslim
ederler. Deðerli eşyaları tutanakla okul yönetimine verirler. Öðrenciler
sömestr tatilinde dolaplarını boşaltırlar. Yıllık bakım onarım ve temizliðin
yapılabilmesi için Eðitim öðretim döneminin bitiminden bir hafta önce
tüm öðrenciler dolaplarını boşaltarak ilkokul ve ortaokul öðrencileri
dolap anahtarlarını ilgili sınıf öðretmenlerine teslim etmek zorundadır.
Okulumuzda teknik servis 4 kişilik ekibiyle bakım onarım ısınma soðutma
konularında hizmet verirler. Öðrencilerimiz tüm okulun demirbaşlarını
korumak zorundadır.

DÝLEK VE ÖNERÝ
Dilek ve öneriler için Halkla Ýlişkiler Birimi'ne başvurmanız rica olunur.
(Dahili 5520)
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